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Μαρία Κεκκου

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Προσευχή είναι ή επίκληση σέ μια θεότητα, αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό κάθε θρησκευτικής λατρείας καί δημιουργεί ταυτο- 
χρόνως καί ένα αίσθημα επαφής μέ μια υπερκόσμια δύναμη.

Στον Χριστιανισμό ή προσευχή αποτελεί ενα έξελιγμένο είδος 
τής λατρείας καί χωρίζεται σέ ατομική νοερή προσευχή, πού είναι 
ένδόμυχη, καί σέ δημόσια, πού αποτελεί μέρος τής δημόσιας ιερο
τελεστίας. Οι προσευχές στον εξελιγμένο τύπο τους έχουν χαρα
κτήρα ύμνογραφικό καί συχνά παίρνουν τήν μορφή λυρικής ποίη
σης. Στήν αρχαιότητα, όμως, ώς επί τό πλεΐστον αποτελούσαν 
μέρος μιας δημόσιας τελετουργίας μέ έντονο καί τόν πολιτικό 
χαρακτήρα. Στήν αρχαιότητα ή προσευχή έχει συχνά άμεση διασύν
δεση μέ τήν μαγεία καί τις μαγικοτελεστικές ιερουργίες. Δέν 
ύφίσταται σαφώς διαμορφωμένη ώς μορφή εσωτερικής επικοινω
νίας μέ μία θεότητα. ’Αντίθετα διασυνδέεται άπόλυτα μέ διάφορες 
μορφές ιεροπραξίας. Προσευχή χωρίς ιεροπραξία δέν υπάρχει μέ 
τήν έννοια τής εσωτερικής επικοινωνίας μέ μιά ανώτερη δύναμη. 
Προσευχή χωρίς ιεροπραξία δέν είναι δεσμευτική για τήν θεότητα. 
Επομένως ή καλύτερη προσέγγιση πού μπορεί να κάνη κάποιος γιά 
τήν προσευχή είναι μέσω τής θρησκείας, όπως αυτή όιασιόζεται στά 
αρχαία λογοτεχνικά κείμενα καί κυρίως μέσα από τις ιεροτελεστίες, 
πού περιγράφονται σέ αύτά, καί μέ τις όποιες ή προσευχή είναι 
άρρηκτα συνδεόεμένη.

Ειδικά στον αιώνα μας δόθηκε ’ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιερο

ί . [Τό κείμενο είναι εισήγηση πού παρουσιάσθηκε στο Σεμινάριο Όδυσσειακής καί 
'Ομηρικής Λογοτεχνίας στήν ’Ιθάκη]
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πραξίες καί τις ιερουργίες, οί όποιες δέν αποδίδονται πιά σέ μια 
πρωτόγονη σκέψη ή στην φαντασία, άλλα θεωρούνται αυτόνομες, 
ώς τρόπον τινά γλωσσικό σύστημα πού υπάρχει παράλληλα προς 
τήν όμιλούμενη γλωσσά. Άπό αυτήν την άποψη ή τελετουργία 
εΐναι μιά ενέργεια μέ σημειωτικό περιεχόμενο άποκομμένη άπό 
τό πρωταρχικό περιεχόμενο της.2 Προς τις τελετουργίες αυτές 
συνδέεται καί ή προσευχή ώς μιά στροφή πρός τό έξωανθρώπινο, 
τό όποιο καί τείνει σέ αυτό πού άργότερα ονομάσθηκε ιερό. Τό 
ιερό είναι μιά κατηγορία πού ξεφεύγει άπό τόν λεκτικό χώρο τής 
προσευχής καί περιγράφεται π.χ. άπό τόν Rudolf Otto ώς 
mysterium trementum [= φοβερό μυστήριο], asciens [=γοητευτικό ] 
ή [=σεβαστό].3

Θεωρουμένη άπό τήν άποψη τού σκοπού, ή τελετουργική συμπε
ριφορά εμφανίζεται ώς μαγεία. Άν θεωρήσωμε σημαντικές τις σκό
πιμες ενέργειες, ή άρχή τής θρησκείας θά πρέπει νά άναζητηθή στήν 
μαγεία, εφόσον όλες οί ενέργειες πού ζητούν νά πετύχουν ένα 
συγκεκριμένο σκοπό μέ τρόπο άσαφή, άλλά άμεσο είναι μαγικές.4

2. L. Wittgenstein, Γλώσσα, μαγεία, τελετουργία, εισαγωγή καί μετάφραση Κ. Κω- 
βαΐος, έκδ. Καρδαμίτσα, σσ. 27-63.

3. Αυτά υποστηρίζονται ιδιαίτερα στήν μελέτη τού Rudolf Otto, Das Heilige. Πράπη 
Γερμανική Έκδοση 1917 [Rudolf Otto (25. September 1869 in Peine, 7. Marz 1937 in 
Marburg), Άγγλ. Μετφ. Jow. Harvey: The idea of the Holy (Oxford University Press), 
όπου καί οί βασικές του θέσεις γιά τό "Ιερό" (σ.22) ότι εΐναι "trementum", δηλαδή 
τρομερό, παράδοξο (σ. 24). Ό τρόμος πού προκαλεΐται στον άνθρωπο άπό τό 
ιερό αντικείμενο είναι ένα ιδιαίτερο συναίσθημα. Ό Ιερός τρόμος είναι αισθητός 
κυρίως στις δαιμονικές μορφές τής θρησκείας, άλλα ούτε οί πιό υψηλές πίστεις, 
στους θεούς, δέν στερούνται του συναισθήματος του ειδεχθούς καί τού φοβερού. 
Τό αίσθημα τού Ιερού τρόμου εξευγενίζεται μόνον στις άνώτερες θρησκείες, αλλά 
δέν εξαφανίζεται. Στό "Ιερό" άποδίδεται καί μιά ιδιαίτερη ενέργεια, εντελώς εξαι
ρετική. Τό "Τερό" συνοδεύεται επίσης καί άπό συναισθήματα έκπληξης, θαυμα
σμού, καί απορίας, άπό τό συναίσθημα ότι εΐναι θαυμάσιο, θελκτικό καί σεπτό 
(σ. 42). Αυτό τό περιγραφόμενο ώς πολύ περίπλοκο συναίσθημα τού "Ιερού" μάς 
φέρνει πραγματικά σέ έπαφή μέ μιά ίεράπραγματικότητα. Έτσι τό "Τερό" αποτε
λεί μιά ιδιαίτερη κατηγορία, έξαιρετικά υπερβατικής φύσης, μιά κατηγορία ή 
όποια μέ τήν μεσολάβηση τού συναισθήματος μάς θέτει ένώπιον μιας ιερός πραγ
ματικότητας.

4. Τά ζητήματα τής διαφοράς μεταξύ μαγείας καί θρησκείας αναλύονται μέ βάση 
τό κλασικό έργο τού Marcel Mauss - Η. Hubert, General Theory of Magic (Routledge 
Classics) Publisher Routledge, 1999, έλλην. Έκδ. Praxis, ’Αθήνα χ.χρ. μτφρ. Μαρία 
Βεληβασάκη, κυρίως σσ. 180 κ.ε., 51, 54-55.



282 Μαρία Κεκκου

'Ως σκοπός έμφανίζεται ή κατάχτηση όλων των επιθυμητών πλεο
νεκτημάτων μαζί μέ την εξάλειψη των πιθανών εμποδίων. Προς τον 
σκοπό αυτόν τείνουν οί προσευχές στην 'Οδύσσεια συνδεδεμένες μέ 
κάποιες σκόπιμες ενέργειες ίερουργικοΰ τύπου. Οί πιο συνηθισμέ
νες ίερουργίες-ίεροπραξίες πού συνδέονται μέ τήν προσευχή στο 
πλαίσιο μιας σκοπιμότητας είναι ή σπονδή, τά τάματα, οί προ
σφορές καί οί θυσίες. Σύμφωνα μέ τόν Επίκτητο “ή σπονδή, ή 
θυσία, ή προσφορά τών απαρχών, αύτά αποτελούν τό σύνολο τών 
εύσεβών πράξεων...”.5 Γιά κάθε μια από αύτές υπάρχουν οί σωστές 
λέξεις. Ό φόβος μήπως λεχθή κάτι εσφαλμένο οδήγησε τελικά στήν 
"ιερή σιωπή".

Ή συνηθισμένη λέξη γιά τήν προσευχή είναι τό "εύχομαι" τοπο
θετημένη πριν άπό τήν επίκληση, π.χ. "ηύξατο Διί". Ή λέξη αύτή, 
επειδή σημαίνει καί καυχιέμαι, φαίνεται ότι συνδέεται μέ τό στοι
χείο τής επίδειξης δύναμης περισσότερο καί λιγότερο μέ τό στοι
χείο τής αφοσίωσης. Ό επικεφαλής τής θυσίας ή αύτός πού κάνει 
τήν σπονδή προσεύχεται δυνατά καί γιά όλους. Ή προσευχή περι
κλείει τό "τάμα", πού ονομάζεται επίσης καί "εύχή" καί έκτελεΐται 
μέ επισημότητα ενώπιον μαρτύρων. Ή "άρά" επίσης σημαίνει προ
σευχή καί τάμα, συγχρόνως όμως καί κατάρα. Αυτό γιατί ή τιμή 
καί ή επιτυχία τού ενός είναι συνδεδεμένη μέ τήν ταπείνωση καί 
τήν καταστροφή κάποιου άλλου. "Ετσι τό καλή άρά καί κακή άρά 
είναι έννοιες αδιαχώριστες. Ή άρά έχει έναν τόνο αρχαϊκό, ô 
όποιος εντοπίζεται στό ότι τά λόγια τής προσευχής επενεργούν 
άμέσως ώς εύχή ή κατάρα, ή οποία, όταν διατυπωθή δέν είναι 
δυνατόν να άνακληθή. Καί αύτός είναι κατά κύριο λόγο ό τύπος 
τών προσευχών τής Όδύσσειας ■ γι’ αύτό καί πολλές φορές μοιά
ζουν μέ προφητείες καί περιγράφουν μέ λεπτομέρειες έκ τών προ- 
τέρων αύτά πού πρόκειται νά συμβοΰν.

Κατά τήν αντίληψη τών άρχαίων οί θεοί είναι προσωπικοί καί 
παρίστανται άμεσα. Γιά τόν λόγο αύτόν δέν μάς παραδόθηκε

5. Έγχειρίδιον: 31.4.7 -31.5.4 "...όπου γάρ τό συμφέρον, εκεί καί τό ευσεβές, ώστε, 
δστις επιμελείται του όρέγεσθαι ώς δει καί έκκλίνειν, έν τφ αύτω καί εύσεβεί- 
ας επιμελείται, σπένδειν δέ καί θύειν καί άπάρχεσθαι κατά τά πάτρια έκάστο- 
τε προσήκει, καθαρώς, καί μή έπισεσυρμένως μηδέ άμελώς, μηδέ γε γλίσχρως 
μηδέ υπέρ δύναμιν..." Enchiridion, Epicteti dissertationes ab Anicino digestae, Teubner, 
Leipzig, 1916, Stuttgart, 1965 oo. 38, έπιμελ. Schenkl, H.
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καμία τυπική προσευχή πού να επαναλαμβάνεται αναλ
λοίωτη.

Έξ άλλου, συχνά οί επικλήσεις γίνονταν μέ ήχους πού δέν είχαν 
νόημα, τουλάχιστον δέν είχαν σαφές νόημα, αλλά έπαιρναν τήν 
μορφή συλλογικής κραυγής. Συνήθως ή συλλογική αύτή κραυγή 
οδηγούσε στο χείλος τής έκστασης, πού μπορεί να μήν ήταν τό 
έπιδιωκόμενο αποτέλεσμα, έδινε όμως στήν προσευχή ένα χρώμα 
σαφώς διαφορετικό από αυτό πού τής αποδίδομε εμείς σήμερα.

Οί προσευχές τής Όδύσσειας δέν ανήκουν σέ αύτή τήν κατηγο
ρία· είναι συγκροτημένες σέ ένα σταθερά επαναλαμβανόμενο μοτί- 
βο. ’Έχουν μια επαναλαμβανόμενη δομή πού χαρακτηρίζεται από 
σαφήνεια καί συντομία. Επίσης διακρίνονται για τό πολύ συγκε
κριμένο τού αιτήματος. Αύτός ο τύπος, μέ παραλλαγές στις λεπτο- 
μέρειές του, πού προκύπτουν άπό τήν άναμενόμενη λειτουργία του, 
άλλα καί από τις αντικειμενικές συνθήκες πού τόν ορίζουν, είναι 
περίπου ό έξης:

Α. Ή επίκληση τοϋ θεού : Στήν αρχή βρίσκεται τό όνομα τής θεό
τητας, προβαλλόμενο μέσα από μια παράκληση "κλΰθι μεΰ" [= ά- 
κουσέ με]. Φαίνεται όχι έχει μεγάλη σημασία νά βρεθή τό σωστό 
όνομα, ιδίως τα σωστά επίθετα, ίσως γι’ αυτό πολλά επίθετα συσ
σωρεύονται μαζί.

Β. Ό προσδιορισμός τής θεϊκής επικράτειας : Γίνεται προσπά
θεια νά προσδιορισθή ή σφαίρα των κινήσεων τού θεού στον χώρο 
μέ αναφορά αγαπημένων τόπων κατοικίας του ή χώριον άπό τούς 
οποίους ενδέχεται ο θεός νά έμφανισθή. Πολλές φορές αυτό συμ
βαίνει έμμεσα καί υποδηλώνεται απλά άπό τήν στάση τού σώματος 
καί τήν κίνηση τών χεριών, ιδιαίτερα στήν ικεσία.

Γ. Τό δικαίωμα τής επίκλησης του θεού : Αύτό προκύπτει άπό 
προγενέστερες αποδείξεις φιλίας ή προσφορές, κάτι πού φαίνεται 
νά άποτελή ένα είδος δέσμευσης για τήν θεότητα, π.χ. "...επί μηρί’ 
έκηε" [= ...άν σού έκαψα ποτέ μηριά αρνίσια καί γιδίσια ] κ.τ.λ.6 
Αύτοΰ τού είδους ή στάση οφείλεται στό ότι τα πρώιμα θρησκευ
τικά στάδια στηρίζονται στήν άρχή τής ανταπόδοσης.

6. Όό. ρ 241 -241, Όδ. τ 365 -.366 "ού γάρ πώ τις τόσσα βροτών Διί τερπικε- 
ραύνψ πίονα μηρί’ έκη’ ούδ’ έξαίτους έκατόμβας". Στα αποσπάσματα έχει χρη- 
σιμοποιηΗη ή έκδοση Homeri Odysseia, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1962, p. 1-456, 
επιμέλεια άπό τον Muhll, Ρ„ ή μετάφραση πού έχει χρησιμοποιηθη είναι τοϋ 
Καζαντζάκη καί, όταν άναφέρεται, τοϋ Έφταλιώτη.
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Δ. Ή διαβεβαίωση τής ισχύος τον θεού : Παρεμβάλλεται ή δια
βεβαίωση ώς προς τήν πίστη στην ισχύ τού θεού "εσύ βέβαια το 
μπορείς..." καί συχνά εμφανίζεται ό θεός πού έπικαλεΐται ό πιστός 
καί ώς ό μοναδικός πού δύναται να έκπληρώση το συγκεκριμένο 
αίτημα, π.χ. "αυτός δ’, αϊ κ’ έθέλησ’, ίήσεται, ουδέ τις άλλος ούτε 
θεών μακάρων ούτε θνητών ανθρώπων."7 ’Ακολουθεί ή διατύπωση τού 
αιτήματος.

Ε. Ή αιτιολογία τής επίκλησης : Ή αιτιολόγηση τής επίκλησης 
τού θεού ίσοδυναμεΐ μέ τήν διατύπιυση τού αιτήματος. Συνήθως 
είναι σύντομη καί σαφής παράκληση, πού συνοδεύεται άπό κάποια 
υπόσχεση γιά τάμα. Το τάμα έχει μεγάλη σημασία για τήν εκπλή
ρωση τού αιτήματος, διατυπώνεται μέ δυνατή φωνή καί μέ τήν 
παρουσία, όσο γίνεται, περισσοτέρου μαρτύρων. ’Αποτελεί δέ τήν 
επιβεβαίωση τής ισχύος τού θεού ενώπιον τρίτων.

Στ. Ό ηθικός προσδιορισμός του αιτήματος : Διαφαίνεται καθα
ρά ότι δέν ύπάρχει κανένας δισταγμός να προσευχηθούν γιά τήν 
καταστροφή τού άλλου, αντιθέτους θεωρείται απόλυτα θεμιτό, "...εί 
μή υπερφίαλον έπος έκβαλε καί μέγ’ άάσθη· φή ρ’ άέκητι θεών φυγέειν 
μέγα λαίτμα θαλάσσης, τού δέ Ποσειδάων μεγάλ’ έκλυεν αύδήσαντος·"8 

Ζ. Ό τρόπος έκφρασης τον αιτήματος : Τό αίτημα διατυπώνεται 
πάντοτε μέ δυνατή φωνή. Τό σωστό είναι νά άκολουθήται κάποιο 
τυπικό. Τό τυπικό μπορεί νά παραβιασθή μόνον εφόσον οί 
συνθήκες δέν τό επιτρέπουν. Τό τυπικό μπορεί νά συνδέεται μέ 
θυσία, προσφορές, σπονδές, καί διάφορες πρακτικές καθαρμού.

Η. Ή ανταπόκριση τον θεόν. Ό θεός άνταποκρίνεται πάντοτε 
μέ κάποιο τρόπο, δίνει σημεία αποδοχής ή απόρριψης τού αιτήμα
τος. Τά σημεία μπορεί νά είναι ένα φυσικό φαινόμενο, π.χ. ένας 
κεραυνός ή κάτι άλλο, πού τήν συγκεκριμένη στιγμή εκλαμβάνεται 
ώς διοσημία.9 'Υπάρχει καί ή περίπτιοση τής άμεσης απάντησης μέ 
τήν ανθρωπόμορφη εμφάνιση τού θεού,10 ακόμα υπάρχει άνταπό-

7. Όδ. ι 520-521.
8. Όδ. δ 503-505
9. Όδ. V 103-104 “αϋτίκα δ’ έβρόντησεν απ’ αίγλήεντος Όλυμπου, ύψόθεν έκ 

νεφέων· γήθησε δέ δΐος Όδυσσεύς.”
10. Όδ. β 267-268: "ώς έφατ’ ευχόμενος, σχεδόθεν δέ οί ήλθεν Άθήνη, Μέντορι 

είδομένη ήμέν δέμας ήδέ καί αύδήν, καί μιν φωνήσασα έπεα πτερόεντα προ- 
σηύδα." [= Αυτά σαν προσευκήθηκε, νά, ή Άθηνά/προβάλλει, μέ τή φωνή καί 
τό κορμί του Μέντορα άντικρύ του,/ καί συντυχαίνει του, καί λέει μέ φτερω
μένα λόγια·]
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κρίση μέ την άμεση εκπλήρωση του αιτήματος πού υπονοείται ή 
υλοποιείται πάραυτα.11 Ενδέχεται ώστόσο ο θεός καί νά άποκρύ- 
πτη τήν βούλησή του για κάποιο λόγο12 κ.τ.λ.

ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ β ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σέ κάποιον θεό πού έχει τήν βεβαιότητα ότι 
εμφανίσθηκε μπροστά του μέ ανθρώπινη μορφή. Ή προσευχή αύτή 
συνδέεται άπόλυτα μέ τόν ανθρωπομορφισμό τής ομηρικής θρησκεί
ας. Δέν έχομε μια επιβλητική θεϊκή επιφάνεια, απλώς ή θεά εμφα
νίζεται μέ ανθρώπινες διαστάσεις καί μέ παραλλαγμένη μορφή. Ό 
Τηλέμαχος είναι βέβαιος γιά τήν θειότητα τού προσώπου, αύτό σχε
τίζεται άμεσα μέ τήν δύναμη τής πίστης καί τήν ένδειξη εμπιστοσύ
νης. Ή πίστη του αύτή πιστοποιείται από τήν τήρηση ένός στοιχει
ώδους τυπικού "χεϊρας νιψάμενος πολιής άλός, εΰχετ’ Άθήνη."13

"Τότες μακριά ό Τηλέμαχος στ’ άκρόγιαλο κατέβη, /τα χέρια θαλασ- 
σόνιψε, κι έκαμε δέηση κι είπε· / “’Άκου μ’, εσύ ό θεός, πού έχτές στον 
πύργο ήρθες καί μου ’πες /νά πάρω πλοίο καί στ’ άχνά τα πέλαα ν’ 
αρμενίσω, /νά μάθω άν γύρισε ό γονιός πού λείπει τόσους χρόνους, / 
κι όμως μποδίζουν οί ’Αχαιοί, καί μάλιστα οί μνηστήρες, /πού ’ναι 
μεγάλη ή κάκια τους, περίσσια ή περηφάνεια.” /Αύτά σαν προσευκή- 
θηκε, νά, ή Άθηνά προβάλλει, /μέ τή φωνή καί τό κορμί τού Μέντορα 
άντικρύ του,/ καί συντυχαίνει του, καί λέει μέ φτερωμένα λόγια·"14

11. Όδ. γ 385: "ώς έφατ’ εύχόμενος, του δέ κλύε Παλλάς Άθήνη.” Όδ. δ 506-510: 
"του δέ Ποσειδάων μεγάλ’ έκλυεν αύδήσαντος- αύτίκ' έπειτα τρίαιναν ελών 
χερσί στιβαρήσιν ήλασε Γυραίην πέτρην, από δ' έσχισεν αυτήν· καί τό μέν 
αυτόθι μείνε, τό δέ τρύφος έμπεσε πόντιο, τώ ρ' Αίας τό πρώτον έφεζόμενος 
μέγ’ άάσθη- τόν δ’ έφόρει κατά πόντον άπείρονα κυμαίνοντα." Όδ. δ 830-831: 
“τήν δ’ αύτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· εί μέν δή θεός έσσι, θεοιό τε 
έκλυον αύδήν,”.

12. Όδ. ζ 328-331: "ώς έφατ’ εύχόμενος, τού δ’ έκλυε Παλλάς Άθήνη- αύτώ δ’ ού 
πω φαίνετ’ έναντίη· αϊδετο γάρ ρα πατροκασίγνητον· ό δ’ έπιζαφελώς μενέαι- 
νεν άντιθέψ Όδυσήϊ πάρος ήν γαιαν ίκέσθαι.”

13. Όδ. β 261.
14. Μτφρ. Έφταλιώτη, Μικρός 'Απόπλους, Μάρτιος 2001, ’Οκτώβριος 2001.Όδ. β 

261 -.269 ["χεϊρας νιψάμενος πολιής άλός, εΰχετ’ Άθήνη· κλϋθί μευ, ô χθιζός 
θεός ήλυθες ήμέτερον δώ καί μ’ έν νηί κέλευσας έπ’ ήεροειδέα πόντον, νόστον 
πευσόμενον πατρός δήν οίχομένοιο, έρχεσθαι· τα δέ πάντα διατρίβουσιν 
Αχαιοί, μνηστήρες δέ μάλιστα, κακώς ύπερηνορέοντες. ώς έφατ’ ευχόμενος, 
σχεδόθεν δέ οί ήλθεν Άθήνη, Μέντορι είδομένη ήμέν δέμας ήδέ καί αύδήν, καί 
μιν φωνήσασ’ έπεα πτερόεντα προσηύδα·"]
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Ή προσευχή αυτή εμπεριέχει τήν έκφραση ενός παράπονου για 
τήν αδυναμία του να έκπληρώση τήν θεϊκή εντολή. Διατυπώνεται 
ώς αιτία ή άλαζονική συμπεριφορά τών Μνηστήρων. Αυτό στο 
δεδομένο πλαίσιο μπορεί νά έκληφθή καί ώς ϋβρις τών 
Μνηστήρων. Ή άνταπόκριση τής θεάς είναι άμεση καί έχει ώς 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τήν προσωπική της παρουσία. ’Αποτελεί 
από αυτή τήν άποψη ένα τυπικό δείγμα του ανθρωπομορφισμού 
τής ομηρικής θρησκείας.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ είναι 
ή προσευχή τής Άθηνάς. Βρίσκεται στήν ραψωδία γ (στ. 43-50) 
Είναι ή προσευχή τής Άθηνάς προς τον Ποσειδώνα, τήν οποία 
κάνει μεταμορφωμένη στήν μορφή τοΰ Μέντη. Ή προσευχή αυτή 
έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί συνδέεται, καί αυτή, με τον ανθρω
πομορφισμό τής ’Ομηρικής θρησκείας,15 καθώς, έφ’ όσον διατυ
πώνεται άπό τό στόμα μιας θεάς δημοφιλούς, μπορεί νά θεωρηθή 
ώς Ιδεώδης τύπος προσευχής. Ή Άθηνά εύχεται κατά τήν διάρ
κεια έκατόμβης μέ τήν προτροπή τοΰ γιου τού Νέστορα 
Πεισίστρατου: “αύτάρ έπήν σπείσης τε καί εύξεαι, ή θέμις έστί, 
δός καί τούτφ έπειτα δέπας μελιηδέος οίνου σπεΐσαι, έπεί καί 
τούτον οιομαι άθανάτοισιν εΰχεσθαι- πάντες δέ θεών χατέουσ’ 
άνθρωποι, αλλά νεώτερός έστιν, όμηλικίη δ’ έμοί αύτώ· τουνεκα 
σοί προτέρω δώσω χρύσειον άλεισον. ‘εύχεο νϋν, ώ ξεΐνε, 
Ποσειδάωνι άνακτι· τοΰ γάρ καί δαίτης ήντήσατε δεύρο μολόντες’ 
["Εύκήσου τώρα, ώ ξένε μου, στό μέγα Ποσειδώνα, 45 πού στή 
γιορτή τού τύχατε δωπέρα νά βρεθήτε].16 Ή προσευχή γίνεται 
δημόσια κατά τήν διάρκεια μιας εκατόμβης, παράλληλα συνοδεύε
ται από σπονδή οίνου σύμφωνα μέ τήν προτροπή τού 
Πεισίστρατου. Ή σπονδή γίνεται άπό τό κύπελλο πού τής προσ- 
φέρεται γεμάτο κρασί "...δειδισκόμενος δέ προσηύδα Παλλάδ’

15. Σχετικά μέ τόν ανθρωπομορφισμό τής 'Ομηρικής θρησκείας βλ. στόν VER- 
ΝΑΝΤ Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris: Maspero, 1965, έλλην. 
Μτφρ. Γεωργούδη έκδ. Ζαχαρόπουλου, 1989. ’Ιδιαίτερα στό κεφάλαιο: "πλευ
ρές τοΰ προσώπου", τόμ. Β’, σ. 142-8. & Nilsson, Μ.Ρ. (2nd ed. 1964) A History of 
Greek Religion, Oxford, Μτφρ., έκδ. Παπαδήμα 1990, κεφ. "Ό ανθρωπομορφι
σμός καί ό ορθολογισμός τοΰ Όμήρου", σσ. 146-149.

16. Όό. y 43 - 44 εύχεο νυν, ώ ξεΐνε, Ποσειδάωνι άνακτι- τοΰ γάρ καί δαίτης 
ήντήσατε δεΰρο μολόντες.
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Άθηναίην... ‘εύχεο νυν, ώ ξεΐνε, Ποσειδάιυνι άνακτι·’... “αυτίκα δ’ 
εΰχετο πολλά Ποσειδάωνι άνακτι·"17

Τό όνομα "Ποσείδαον" προβάλλεται μέσα από τήν επίκληση 
"κλΰθι" καί περιβάλλεται άπό τά επίθετα "γαιήοχε" καί "άναξ". 'Η 
Άθηνά στην αρχή εύχεται υπέρ τής δόξας των παιδιών του 'Έκτορα 
καί υπέρ των Πυλίων, "άλλοισι δίδου χαρίεσσαν αμοιβήν σύμπασιν 
Πυλίοισιν άγακλειτής εκατόμβης"18 καί τέλος εύχεται για τήν εκπλή
ρωση των έργων τού Τηλέμαχου πού τόν οδήγησαν στήν Πύλο: δός 
δ’ έτι Τηλέμαχον καί έμέ πρήξαντα νέεσθαι, ούνεκα δεϋρ’ ίκόμεσθα 
θοή σύν νηί μελαίνη".19

Στήν προσευχή αύτή ακολουθείται τό τυπικό μοτίβο πού προα- 
ναφέρθηκε καί επίσης διασυνδέεται άμεσα μέ δημόσια θυσία καί 
σπονδή. Ή έμφαση δίνεται στήν σπονδή καί όχι τόσο στήν έκατόμ-

17. Όδ. γ 42 -50 "...δειδισκόμενος δε προσηύδα Παλλάδ’ Άθηναίην· κούρην Διός 
αίγιόχοιο- εύχεο νυν, ώ ξεΐνε, Ποσειδάωνι ανακτι· τοΰ γάρ καί δαίτης ήντή- 
σατε δεύρο μολόντες. αύτάρ έπήν σπείσης τε καί εΰξεαι, ή θέμις έστί, δός καί 
τούτψ έπειτα δέπας μελιηδέος οίνου σπεΐσαι, έπεί καί τούτον οϊομαι άθανά- 
τοισιν εΰχεσθαι· πάντες δέ θεών χατέουσ’ άνθρωποι, άλλά νεώτερός έστιν, 
όμηλικίη δ’ έμοί αύτώ· τούνεκα σοί προτέρω δώσω χρύσειον άλεισον."
Όδ. γ 54 - 61 "...αυτίκα δ’ εΰχετο πολλά Ποσειδάωνι ανακτι- κλΰθι, Ποσείδαον 
γαιήοχε, μηδέ μεγήρης ήμΐν εύχομένοισι τελευτήσαι τάδε έργα. Νέστορι μέν 
πρώτιστα καί υίάσι κϋδος οπαζε αύτάρ επειτ’ άλλοισι δίδου χαρίεσσαν 
άμοιβήν σύμπασιν Πυλίοισιν άγακλειτής εκατόμβης, δός δ’ έτι Τηλέμαχον καί 
έμέ πρήξαντα νέεσθαι, οΰνεκα δεϋρ’ ίκόμεσθα θοή σύν νηΐ μελαίνη. ώς άρ’ 
επειτ’ ήράτο καί αύτή πάντα τελεύτα, δώκε δέ Τηλεμάχψ καλόν δέπας έμφι- 
κύπελλον- ώς δ’ αΰτως ήράτο Όδυσσήος φίλος υιός."
[=Όμως αυτός μικρότερος κι ομήλικός μου όντας, /50 εσένα πρώτα δίνω σου 
τ’ ολόχρυσο ποτήρι. /Αύτά είπε, καί στά χέρια του τό κρασατάσι δίνει. /Κι ή 
Άθηνά τό χάρηκε πού ό γνωστικός λεβέντης /εκείνης πρώτης τό ’δώσε τ' 
ολόχρυσο ποτήρι. /Κι έκανε άμέσως προσευκή τοΰ μέγα Ποσειδώνα· /55 
"’Άκου μας, κοσμοζώστη θεέ, μήν άρνηθής μας τα όσα /παρακαλοΰμε νά 
γενοΰν. Καί πρώτα χάριζε τους /καλοτυχία τοΰ Νέστορα καί τών παιδιών του 
αντάμα- /δίνε ύστερα πολύχαρη στους άλλους τούς Πυλιώτες/τήνπλερωμή γιά 
τή λαμπρή έκατοβοδιά τους τούτη. /60 Δίνε καί τοΰ Τηλέμαχου κι έμένανε 
κατόπι /καλό πατρίδας γυρισμό, σαν τελεστοΰνε τα όσα /εδώ νά πράξουμε 
ήρθαμε μέ τό γοργό καράβι." /Κι αύτά πού προσευκότανε μονάχη τά τελούσε· 
/προσφέρνει τοΰ Τηλέμαχου τό δίχερο ποτήρι, /65 καί τοΰ Δυσσέα ό άκριβο- 
γιός προσεύκεται κι εκείνος.] Έφταλιώτη όπ.π.

18. "Οπ.π.
19. Όπ.π.
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βη. 'Η σπονδή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι αντιστοιχεί σέ ένα 
είδος κλεισίματος συμφωνίας. Το τυπικό τής σπονδής σέ αυτές τις 
περιπτώσεις ήταν περίπου τό έξής: Γέμιζαν το κύπελλο για να γίνη 
ή προσευχή στούς θεούς καί τό πρόσφεραν γεμάτο σέ κάποιον 
επίσημο καλεσμένο μέ τήν προτροπή νά προσευχηθή καί αυτός. 
Φαίνεται ότι είχε μεγαλύτερη βαρύτητα νά προσεύχεται κάποιος για. 
λογαριασμό κάποιου άλλου. Για νά γίνη μέ απόλυτα σωστό τρόπο 
ή ικεσία στούς θεούς είναι άπαραίτητη ή σπονδή. Οί θεοί εμφανί
ζονται συχνά σέ αγάλματα καί άγγεΐα μέ κύπελλο σπονδής στά 
χέρια για νά κάνουν σπονδή στον εαυτό τους. Ό θεός πού κάνει 
σπονδή στον εαυτό του λαμβάνει μέρος συνοπτικά σέ ένα είδος 
αύτοεπιβεβαιούμενης εύσέβειας.20

ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ δ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 
(στ. 760-767) πού έχει χαρακτήρα ικεσίας. Μια πλήρης ικεσία έπρεπε 
νά όργανωθή μέ θυσία καί ιδιαίτερη πομπή πρός τό ιερό τού θεού 
ή έστω έπρεπε νά σκορπίζουν κόκκους λιβανιού στις φλόγες καί νά 
φέρουν κρασί για τήν σπονδή. Έόώ περιορισμένη άπό τις συνθήκες 
ή Πηνελόπη απλώς πλένεται, φορά καθαρά ενδύματα καί ετοιμάζει 
τό κάνιστρο τής θυσίας μέ χοντραλεσμένο σιτάρι.21 Μετά τήν επίκλη
ση "κλΰθί μευ", ύπάρχει ή γενική τής καταγιυγής "αίγιόχοιο Διός 
τέκος" καθώς καί τό επίθετο "Άτρυτώνη" [> Έσύ ή ατρόμητη πού 
είσαι παιδί τού ασπιδοφόρου Δία], μέσα άπό αυτήν τήν επίκληση 
έξυπονοεΐται ή μοναδική δυνατότητα καί υπογραμμίζεται τό κύρος 
καί τό σεβαστόν τής θεάς. ’Ακολουθεί διατυπωμένη σύντομα ή αιτία 
γιά τήν οποία γίνεται ή επίκληση καί πού είναι ή σωτηρία τού 
Τηλεμάχου. Επίσης μνημονεύονται προσφορές τού Όδυσσέα πρός 
τήν Άθηνά: "εί ποτέ τοι πολύμητις ένί μεγάροισιν Όδυσσεύς ή βοός 
ή οϊος κατά πίονα μηρία κήε".

’Ακολουθεί ή κατάρα τής Πηνελόπης γιά τούς μνηστήρες

20. W. Burkert, Structure and History in Greek Mythology and Ritual (Los Angeles and 
Berkeley: University of California Press, 1979), έλλην. Μτφρ. Ή Άνδρεάδη, έκό. 
Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 'Αθήνα 1993, σελ. 79 & Burkert Walter, 
Greek Religion. J. Raffan, trans. Cambridge: Harvard Univ. Press. 1985, σ. 135 κ.έ.

21. Όδ. δ 760 -767 "εις ύπερω’ ανέβαινε σύν άμφιπόλοισι γυναιξίν, έν δ’ έθετ’ 
ούλοχύτας κανέψ, ήράτο δ’ Άθήνη- κλϋθί μευ, αίγιόχοιο Διός τέκος, 
"Ατρυτώνη, εΐ ποτέ τοι πολύμητις ένί μεγάροισιν Όδυσσεύς ή βοός ή όιος κατά 
πίονα μηρί’ έκηε, των νυν μοι μνήσαι καί μοι φίλον υία σάωον, μνηστήρας δ’ 
άπάλαλκε κακώς υπερηνορέοντας. ώς είπούσ’ ολόλυζε, θεά δέ οί έκλυεν άρής."
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"μνηστήρας ό’ άπάλαλκε κακώς ύπερηνορέοντας". [κι ας είναι το 
τραπέζι αυτό πού κάνουν τό στερνό τους], Ή κατάρα είναι εδώ 
έκφραση μιας ζωηρής επιθυμίας να παρέμβη τό θειον καί να άποκα- 
ταστήση τήν τάξη μέ τήν παραδειγματική τιμωρία τών ενόχων. 
Διαφαίνεται ότι καί στήν προσευχή αυτή, πού είναι ούσιαστικά μια 
ικεσία για τήν σωτηρία τού Τηλεμάχου, ή συναισθηματική φόρτιση 
κορυφώνεται στήν κατάρα. Ή λέξη "άρά" σημαίνει καί έδώ τόσο 
ευχή όσο καί κατάρα.

ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ ε ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ στον 
ποταμό, τόν όποιο συναντά ανέλπιστα εμπρός του. 'Η προσευχή 
αύτή αξιολογείται ώς σημαντική, γιατί δείχνει τόν πανθεϊσμό ή 
έστω τήν απόδοση θεϊκών ιδιοτήτων στήν Φύση:

"Μά σέ ώριου στόμα ποταμού σαν ήρθε κολυμπώντας, /λαμπρός 
εκεί τού φάνηκε κι απάνεμος ό τόπος, /μέ δίχως πέτρες. Τό ’νιώσε 
τό ρέμα πού κυλούσε, /κι αμέσως προσευχήθηκε μές στήν ψυχή [= 
εϋξατο ον κατά θυμόν ]του κι είπε- /"’Άκου με, βασιλιά καλέ, καί 
παρακαλεστέ μου, [= κλύθι, άναξ, ότις έσσί] /όποιος κι αν είσαι· 
σού έρχουμαι καί σοΰ προσπέφτω εσένα [επίκληση τού άγνωστου 
θεού] /απ’ τις φοβέρες φεύγοντας τού Ποσειδώνα πέρα. /’Ως κι οί 
αθάνατοι οί θεοί μέ σεβασμό τιμούνε /τόν άντρα πού πλανήθηκε καί 
πού ’ρχεται όμπροστά τους· /έτσι κι εγώ στό γόνα σου προσπέφτω 
άποσταμένος. /[Επικαλείται τόν σεβασμό πού οφείλουν όλοι στον 
ναυαγό] /Σπλαχνίσου με, καί ικέτης σου παινιέμαι, βασιλιά μου." 
/[ορίζει τόν εαυτό του ικέτη καί αρα πρόσωπο απαραβίαστο] [...] 
/Μά πάλε σάν ξανάσανε καί συμμαζώχτη ό νοΰς του, /ξέλυσε 
αμέσως τής θεάς τό μαγικό μαγνάδι, /καί μέσα στ’ αρμυρά νερά τού 
ποταμού τ’ άφήκε./ Κύμα μεγάλο τό ’σύρε στής θάλασσας τό ρέμα, 
/κι ή θεά Φνώ τό δέχτηκε γοργά στά δυό της χέρια·"22

Ή ικεσία αύτή είναι από τις ελάχιστες πού ενδέχεται νά έχη δια- 
τυπωθή σιωπηρά γιατί οί συνθήκες τού εξαντλημένου Όδυσσέα δέν 
επιτρέπουν τήν εκτέλεση καμιάς τυπικής πράξης.

22. Μτφρ. Έφταλιώτη οπ.π., Όδ. ε 441-450: "άλλ’ οτε δή ποταμοιο κατά στόμα 
καλλιρόοιο /Ιξε νέων, τη δή οί έείσατο χώρος άριστος, /λείος πετράων, καί 
επί σκέπας ήν άνέμοιο·/ έγνω δέ προρέοντα καί εϋξατο öv κατά Θνμόν-Ικλϋΰι, 
άναξ, ότις έσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ίκάνω /φεύγων έκ πόντοιο Ποσειδάωνος 
ένιπάς. /αίδοΐος μέν τ’ έστί καί άθανάτοισι θεοΐσιν, /άνδρών ος τις ϊκηται 
άλώμενος, ώς καί εγώ νυν /σόν τε ρόον σά τε γούναθ’ ίκάνω πολλά μογήσας. 
/άλλ’ έλέαιρε, άναξ- ικέτης δέ τοι εύχομαι είναι."
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Ή επίκληση του θεού όέν περιλαμβάνει όνομα, γιατί δέν το γνω
ρίζει, τον άποκαλεΐ απλά άναξ, πού σημαίνει ότι τού αναγνωρίζει 
εξουσία απόλυτη στην περιοχή αυτή πού κινείται τώρα, καί τοπο
θετεί τον εαυτό του στήν θέση τού ικέτη, ενός προσώπου Ιερού, πού 
όμως βρίσκεται στήν απόλυτη δικαιοδοσία έκείνου στον όποιον καί 
παραδίδει τόν εαυτό του. Αύτοϋ τού είδους ό προσδιορισμός ίσοδυ- 
ναμεΐ μέ αναγνώριση τής απόλυτης εξουσίας τού θεού στον δεδο
μένο χώρο. Σημαίνει ακόμα ότι ορίζει τόν χώρο αύτό ώς χώρο 
απόλυτης επικράτειας αύτοϋ τού θεού. Ή αναφορά του όμως στούς 
θεούς πού τιμούν τόν ικέτη καί ναυαγό είναι ένα είδος απειλής: 
έμμεσα τού ύπενθυμίζει ότι θά άντιμετωπίσει τήν μήνιντών αθανά
των, εάν δέν τού φερθή φιλικά.

Τό ύπόλοιπο απόσπασμα άφορά τό μαντήλι πού τού είχε δώσει 
ή Λευκοθέα. Τό μαντήλι αύτό τού παρείχε προστασία άπό κάθε 
θαλάσσιο κίνδυνο καί παραπέμπει στήν χρήση πορφυρών ταινιών 
πού έδεναν γύρω άπό τα σώματά τους οί μυημένοι στά μυστήρια 
τής Σαμοθράκης. Σωτήρες άπό τούς κινδύνους τής θάλασσας 
έθεωροΰντο οί Διόσκουροι καί οί θεοί τής Σαμοθράκης. Ή μύηση 
στά μυστήρια τής Σαμοθράκης παρείχαν προστασία άπό τούς κιν
δύνους της θάλασσας. Ό W. Burkert ερμηνεύει τό άπόσπασμα ώς 
δηλωτικό ενός είδους μύησης πού φαίνεται νά είχε λάβει ô Όδυσ- 
σέας. Τήν ιδέα του αύτή τήν στηρίζει στά Σχόλια στον ’Απολλώνιο 
τόν Ρόδιο.23 Είναι ένα εμφανές σημείο όπου τό μαγικό αντικείμενο 
έπιτελεΐ τήν σιοτήρια δράση του καί είναι ένα άπό τα σημεία τής 
Όόνσσειας οπον ή μαγεία καί ή θρησκεία συμφύρονται. Τό μαγικό 
αντικείμενο άποτελεΐ ένα είδος προστασίας καί αποτροπής τού 
κακού, είναι δηλαδή ένα είδος φυλακτού, κάτι πού ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητό στον αρχαίο κόσμο. Ή ισχύς αύτής τής αντίληψης συντη
ρείται πολύ έντονα καί φαίνεται καθαρά στήν αποτρεπτική γιά τό 
κακό δυνατότητα πού διατήρησε τό Γοργόνεω τής θεάς ’Αθήνας.

ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ ζ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ τού Όδυσσέα στήν 'Α
θήνα, προκειμένου νά τύχη ευνοϊκής μεταχείρισης άπό τούς Φαίακες:

"Τού Δία τού αίγιδόσκεπου άδάμαστη εσύ κόρη, /325 συνάκουσέ 
με τώρα, εσύ πού άλλοτες άρνιόσουν /ν’ άκούσης με, σά όερνόμουν 
άπό τόν Κοσμοσείστη· /καί κάνε οί Φαίακες σπλαχνιά κι αγάπη νά 
μου δείξουν," /Τήν προσευκή συνάκουσέ ή Άθηνά ή Παλλάδα, /μά

23 Όπ.π., Burkert, σ. 542 κ.έ.
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δέν του φανερώνουνταν όμπρός του, τί φοβόταν /330 το γονικό της 
αδερφό- βαριά ήταν χολωμένος /με τό θεϊκό Όδυσσέα αυτός, στον 
τόπο του ώς νά φτάση."24

Ό Όδυσσέας μέ τήν προσευχή του αυτή άναφέρεται στήν δύναμη 
τής θεάς. Τις περιπέτειες του τις εκλαμβάνει ώς άρνηση νά άκούση 
τήν προσευχή του καί όχι ώς αδυναμία. Πράγματι τό σχόλιο τού 
Όμηρου επαληθεύει τήν εικασία τού Όδυσσέα, ή άρνηση γιά βοή
θεια δέν είναι άδυναμία, αλλά εντάσσεται σε ένα είδος κατανομής 
τής ισχύος, ό Όδυσσέας βρισκόταν στήν σφαίρα επιρροής τού Ιδιου 
τού ΓΙοσειδώνα καί ιδιαίτερα στό κύριο στοιχείο του, τήν θάλασσα, 
άν καί τό επίθετο "ένοσίχθων", πού τόσο συχνά τό χρησιμοποιεί ό 
Όμηρος, Ισως αφορά καί ένα είδος Ιεράρχησης τής ισχύος,25 όπου 
ή σφαίρα των δικαιωμάτων του Ποσειδώνα είναι πολύ πάνω άπό 
τόν έλεγχο των ΰδάτων καί αφορά ολόκληρη τήν γή. Επομένως ή 
συμπεριφορά τής Άθηνάς είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ I ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ Πολύφημου πρός 
τόν Ποσειδώνα. ’Έχουν προηγηθή πολλές άλλες περίεργες ισορρο
πίες, παρόλο πού έχει διαταραχθή ή τάξη τού δικαίου άπό τόν 
κανιβαλισμό των Κυκλώπων. Επειδή όμως δέν άναφέρεται πουθενά 
ή οργή των θεών γιά τόν κανιβαλισμό τών Κυκλώπων, δημιουρ- 
γουνται υπόνοιες γιά μιά ώμοφαγία τοτεμικου τύπου,26 κατάλοιπο 
μιας τελετουργίας πού παρήκμασε καί βαθμιαία πέρασε στον χώρο 
τού απαγορευμένου. 'Αν καί δέν υπάρχουν άλλοι σαφείς αρνητικοί

24. Μτφρ. Έφταλιώτη, "Ο.π., Όδ. ζ 321-331: "δύσετό τ’ ήέλιος, καί τοί κλυτόν 
άλσος ίκοντο ίρόν Άθηναίης, ιν’ αρ’ εζετο δΐος Όδυσσεύς. αύτίκ’ έπειτ’ ήράτο 
Διός κούρη μεγάλοιο- κλϋθί μοι, αίγιόχοιο Διός τέκος, Άτρυτώνη· νυν δή πέρ 
μευ άκουσον, έπεί πόρος οϋ ποτ’ όκουσας ραϊσμένου, οτε μ’ έρραιε κλυτός 
έννοσίγαιος. δός μ’ ές Φαίηκας φίλον έλθεΐν ήδ’ ελεεινόν, ώς έφα’ ευχόμενος, 
τοϋ δ’ εκλυε Παλλός ’Αθήνη- αύτψ δ’ οΰ πω φαίνετ’ έναντίη· αΐδετο γάρ ρα 
πατροκασίγνητον- ό δ’ έπιζαφελώς μενέαινεν άντιθέω Όδυσήϊ πόρος ήν γαιαν 
ίκέσθαι.".

25. Δεκαεπτά φορές στήν 'Οδύσσεια (Όδ. ι 74, Όδ. ζ 282, Όδ. ε 339, Όδ. ε 366, 
Όδ. ε 375, Όδ. η 35. Όδ. η 56, Όδ. η 271, Όδ. ι 283, Όδ. ι 525, Όδ. μ 
107, V 159, Όδ. ν. 162). Καί σαράντα συνολικά φορές μαζί με τήν Ίλιάδα, 
καθώς καί τό γαιήοχε πού απαντάται τρεις: Όδ. γ 55, Όδ. θ 350, Όδ. ι 528.

26. Γιά περισσότερα σχετικά μέ αύτό τό θέμα βλ. στό έργο τοϋ Κόττ. Ζ. Θεοφαγία, 
Μτφ. ’Αγγέλα Βερυκκοκάκη, Έκδ. Εξάντας, ’Αθήνα 1976, σελ. 15 κ. εξ. & 
Myrray Gilbert. Five stages of Greek Religion. Έλλην μτφρ. Τά πέντε στάδια τής 
ελληνικής θρησκείας, εκδ. Πύρινος Κόσμος. ’Αθήνα 1990.
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υπαινιγμοί, ο 'Όμηρος σχολιάζει ότι οι Κύκλωπες αδιαφορούσαν 
για τούς θεούς, "ού γάρ Κύκλωπες Διάς αίγιόχου άλέγουσιν ουδέ 
θεών μακάρων, έπει ή πολύ φέρτεροί είμεν”27 [= Δεν ψηφοΰν οί 
Κύκλωπες τον άσπιδάτο Δία, μήδε θεούς γιατί είμαστε πολύ ανώτε
ροι τους]. Ή πρόταση “έπεί η πολύ φέρτεροί είμεν” θά μπορούσε 
καί να έκληφθή ώς τό αποκορύφωμα της ϋβρεως.

Ή απορία τού Όδυσσέα, όταν έφτανε σέ άγνωστη χιυρα, για τό 
αν οί κάτοικοι είναι άγριοι καί άδικοι ή φιλόξενοι καί θεοφοβού
μενοι, διασυνδέεται μέ αύτή τήν στάση καί εμφανίζει τόν φόβο τού 
θεού ώς αρχή τής ηθικότητας.

Ή στάση τού Όδυσσέα εκπροσωπεί τήν σκέψη, πού τείνει προς 
τήν συγκρότηση τής έννομης τάξης. Ή θεοσέβεια είναι μιά σημαν
τική παράμετρος προς αύτή τήν κατεύθυνση καί άναδεικνύει τήν 
αυτογνωσία τού ανθρώπου ώς θνητού. Οί θεοί, άν καί έχουν ανθρώ
πινες αδυναμίες, επιβάλλουν τήν ήθική τάξη καί τιμωρούν όσους 
ξεπερνούν τό μέτρο. Πολύ άμυδρά, μέ αύτόν τόν τρόπο, προσδιορί
ζεται ή ένοχή τού Πολυφήμου. Στον Όδυσσέα όμως δεν τού επιτρέ
πεται νά πάρη εκδίκηση μόνος, για τήν συμπεριφορά τού Πολυφήμου. 
Αυτό συνιστά ϋβρη απέναντι στήν θεϊκή παντοδυναμία καί ύποση- 
μαίνει τήν κατάργηση τής αυτοδικίας καί έναρξη τον Θετόν δικαίου.

Ή εκδίκηση τού ανθρώπου πρέπει νά διενεργηθή μέσω κάποιου 
θεού.28 Ή παράβαση αύτή νομιμοποιεί σέ ένα βαθμό τήν οργή τού 
Ποσειδώνα, ή οποία ένισχύεται απροκάλυπτα καί από τήν ρητή 
αμφισβήτηση τής παντοδυναμίας του άπό τόν ίδιο τόν Όδυσσέα 
"ώς ούκ οφθαλμόν γ’ ίήσετα ούδ’ ένοσίχθων" [= αλήθεια είναι πού 
δέν θά σοΰ ίάνει πια τό μάτι σου μηδέ ο κοσμοσείστης], Τό σημείο

27. Όδ. ι 272-280 "ό δε μ’ αύτίκ" άμείβετο νηλέϊ θυμφ- νήπιός εις, ώ ξεΐν’ ή τηλό- 
θεν είλήλουθας, ος με θεούς κέλεαι ή δειδίμεν ή άλέασθαι. ού γάρ Κύκλωπες 
Διάς αίγιόχου άλέγουσιν ουδέ θεών μακάρων, έπεί ή πολύ φέρτεροί είμεν- ούδ’ 
αν εγώ Διός εχθος άλευάμενος, πεφιδοίμην ούτε σεΰ οΰθ’ έτάρων, εί μή θυμός 
με κελεύοι. αλλά μοι εϊφ’, όπη έσχες ιών εύεργέα νήα, ή που έπ’ έσχατιής ή 
καί σχεδόν, όφρα δαείω."

28. Μιά άντίληψη πού είναι συχνή στόν Ηρόδοτο, άλλά φαίνεται μάλλον άρχαϊ- 
κή. Ή εκδίκηση, ή τίσις είναι θεϊκό εργαλείο, προορισμένο γιά χρήση μόνον 
των άθανάτων, στά χέρια τών άνθριόπων γίνεται πρόξενος συμφορών, συνθέ
τει τά στοιχεία τής ένοχης πού θά έκδηλωθή οπωσδήποτε γιατί "αί λίην ίσχυ- 
ραί τιμωρίαι προς θεών έπίφθονοι γίνονται" [Ίστορ. 4.205, 3.205: "άπέθανε 
κακώς- ζώουσα γάρ εύλέων έξέζεσε. ώς αρα άνθρώποισι αί λίην ίσχυραί τιμω- 
ρίαι πρός θεών επίφθονοι γίνονται"].
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αυτό, στο όποιο κορυφώνεται ή ϋβρις τοΰ Όδυσσέα, άντιπαραβάλ- 
λεται μέ την έκ βαθέων συντριβή καί ικετευτική επίκληση του 
Κύκλωπα σέ μια απροσδόκητη κρίση ευσέβειας "αύτός δ’, αι κ’ 
έθέλησ’, ιήσεται, ουδέ τις άλλος ούτε θεών μακάριον ούτε θνητών 
ανθρώπων".29 30 Αυτή ή επίκληση του τύπου "εσύ μόνο μπορείς" είναι 
ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα τής ικεσίας. Προς αυτήν τήν 
επίκληση άντιδιαστέλλεται ή υβριστική στάση τού Όδυσσέα "ονκ 
οφθαλμόν γ’ ιήσεται ούδ’ ένοσίχθων

Στήν συνέχεια ο Πολύφημος "Ποσειδάωνι άνακτι εΰχετο, χειρ’ ορέ- 
γων ειςουρανον αστερονετα". Ή έκταση τών χεριών είναι η έσχατη 
μορφή ικεσίας. Οί αρχαίοι δέν συνήθιζαν τήν γονυκλισία. Ή χει
ρονομία τής ικεσίας είναι τα τεντωμένα χέρια. Γιά νά έπικαλεσθή 
κανείς τούς ούράνιους θεούς ύψώνει τά χέρια πρός τά πάνω μέ τις 
παλάμες στραμμένες πρός τον ούρανό· γιά νά έπικαλεσθή τούς 
θεούς τής θάλασσας στρέφει τά χέρια πρός τήν θάλασσα ή γιά τούς 
θεούς τοΰ κάτω κόσμου πρός τήν γή άντιστοίχως.31 Στήν πραγμα
τικότητα ή φράση: "εΰχετο, χειρ’ όρέγων εις ούρανόν άστερόεντα" 
Ισοδυναμεΐ μέ αναβάθμιση τής ισχύος τού Ποσειδώνα, τόν όποιο 
εδώ τόν ιεραρχεί ανώτερο ή τουλάχιστον ισοδύναμο μέ τόν Δία.

Μετά τήν επίκληση "κλΰθι" ακολουθούν τά επίθετα "γαιήοχε κυα- 
νοχαΐτα". Μέ τά δυό αύτά επίθετα καί τήν στάση τών χεριών ή 
εξουσία τοΰ Ποσειδώνα έπεκτείνεται σέ γή, θάλασσα καί ούρανό· 
επί πλέον τονίζεται ό συνδετικός δεσμός πού δέν είναι οί προη
γούμενες θυσίες καί προσφορές, αλλά ο αίματοσυγγενικός δεσμός: 
"εί έτεόν γε σός είμι, πατήρ δ’ έμός εΰχεαι είναι," [= αν είμαι γιός 
σου...]. ’Ακολουθεί ή προσευχή πού δέν είναι παρά μια βαριά κατά- 
ρα. Αύτό ώστόσο δέν παραβιάζει τούς όρους τής θεοσέβειας.

29. Όδ. 1519-521 "του γάρ εγώ πάϊς είμί, πατήρ δ’ έμός εύχεται είναι, αυτός δ’, 
αΐ κ' εθέλησ", ιήσεται, ουδέ τις άλλος οΰτε θεών μακάριον ούτε θνητών 
ανθρώπων."

30. Όδ. ι 526 -535 "...ö δ’ έπειτα Ποσειδάωνι άνακτι εΰχετο, χειρ" όρέγων εις 
ούρανόν άστερόεντα· κλΰθι, Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαΐτα· εί έτεόν γε σός 
είμι, πατήρ δ’ έμός εΰχεαι είναι, δός μή Όδυσσήα πτολιπόρθιον οικαδ’ ίκέσθαι, 
[υιόν Λαέρτεω, "Ιθάκη ένι οίκί" έχοντα.] άλλ’ εϊ οί μοΐρ’ έστί φίλους τ’ ίδέειν 
καί ίκέσθαι οίκον έϋκτίμενον καί έήν ές πατρίδα γαίαν, όψέ κακώς έλθοι, 
όλέσας άπο πάντας έταίρους, νηός επ' άλλοτρίης, εΰροι δ’ εν πήματα οΐκψ."

3 1. Burkert Walter, Greek Religion. J. Raffan, trans. Cambridge: Harvard Univ. Press. 
1985, σ. 135 κ.έ.
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Ή κατάρα και’ αρχήν άναφέρεται στον θάνατο του Όδυσσέα. 
’Αργότερα μετριάζεται καί μέσα από τήν προσευχή του Πολυφήμου 
περιγράφονται όλα τα παθήματα του Όδυσσέα στήν θάλασσα καί 
τήν ’Ιθάκη. Ή κατάρα δομείται έτσι ώστε να μήν μπορή νά ξεφύ- 
γη ο Όδυσσέας από αυτήν "...αν του μέλλεται νά ζήση άν είναι γρα
φτό του... νά γυρίση πίσω ..." "ει οί μοΐρ’ έστί φίλους τ’ ίδέειν καί 
ίκέσθαι οικον» «οψέ κακώς έλθοι, όλέσας άπο πάντας εταίρους, 
νηός επ’ άλλοτρίης, εΰροι δ’ έν πήματα οίκω.” Καί σχολάζει ό 
Όμηρος «ώς έφατ’ ευχόμενος, του δ’ έκλυε κυανοχαίτης...".

Τά αποτελέσματα τής κατάρας τού Πολυφήμου φαίνονται 
αμέσως είκοσι στίχους π ιό κάτω· ό Δίας δέν δέχεται τήν θυσία του 
Όδυσσέα για πρώτη φορά στήν "Οδύσσεια... ("ό δ’ ούκ έμπάζετο 
ίρών..."), πράγμα πού άντιδιαστέλλεται προς τό "έκλυε κυανοχαί
της..." Επιπλέον ο Δίας πρώτη φορά "...λόγιαζε πώς θά αφανίζον
ταν όλα τά πλοία καί οί καρδιακοί σύντροφοι."32 Όπως παρατη
ρούμε, τό σχόλιο "ού γάρ Κύκλωπες Διός αίγιόχου άλέγουσιν ουδέ 
θεών μακάριον"33 δέν τό επαληθεύει ή στάση τού Πολυφήμου, όπως 
περιγράφεται άπό τόν Ιδιο τόν ’Όμηρο.

Ή κατάρα τού Πολυφήμου ήταν μια επαρκής όχι όμως καί 
αναγκαία αιτία για τήν καταστροφή των συντρόφων τού Όδυσσέα. 
Τό ουσιαστικό αίτιο δέν θά αργήσει νά βρεθή. Βρίσκεται στήν 
ραψωδία μ, όπου οί σύντροφοι οδηγούνται σέ μια αύτοκαταστρο- 
φική πράξη, κατά τό "μωραίνει Κύριος ον βούλεται άπολέσαι". Μια 
αντίληψη πού άπαντάται άρχικά στον Θέογνη καί έπαναλαμβάνεται 
άπό τόν Σοφοκλή: "τό κακόν δοκείν ποτ’ έσθλόν τωό’ έμμεν, οτω 
φρένας θεός άγει προς άταν- πράσσει δ’ όλίγοστον χρόνον εκτός 
ατας".34 Μέ αφορμή τήν αρχική πράξη εκδίκησης πού συνιστά

32. Όδ. ι 550-555 "άρνειόν δ’ έμοί οΐψ έυκνήμιδες εταίροι μήλων δαιομένων 
δόσαν εξοχα· τόν δ’ επί θινί Ζηνί κελαινεφέϊ Κρονίδη, ος πάσιν άνάσσει, 
ρέξας μηρί· έκαιον· ό δ’ ούκ έμπάζετο ίρών, άλλ ’ ö γε μερμήριζεν, όπως 
άπολοίατο πάσαι νήες έύσσελμοι καί εμοί ερίηρες εταίροι."

33. "Οδ. ι 272-280 "ό δέ μ’ αύτίκ’ άμείβετο νηλέϊ θυμώ· νήπιός εις, ώ ξεΐν’, ή τηλό- 
θεν είλήλουθας, ος με θεούς κέλεαι ή δειδίμεν ή άλέασθαι. ού γάρ Κύκλωπες 
Διός αίγιόχου άλέγουσιν ούδέ θεών μακάριον, έπεί ή πολύ φέρτεροί είμεν· ούδ’ 
άν εγώ Διός έχθος άλευάμενος πεφιδοίμην ούτε σεύ ούθ’ έτάρων, εί μή θυμός 
με κελεύοι. άλλά μοι εΐφ’ δπη έσχες ιών εύεργέα νηα, ή που έπ’ έσχατιής ή 
καί σχεδόν, όφρα δαείω."

34. Τό απόσπασμα είναι άπό τήν "Αντιγόνη: 623-625 [Sophocle, τόμ. 1 έκδ. Les 
Belles Lettres, Paris 1955 1967 σελ.: 72-122 edr Dain, A. edr Mazon], Ή αναφορά
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ϋβριν, εκφράζεται καί αυτός μέ μια κατάρα: "αύτάρ εγώ μιν άμει- 
βόμενος προσέειπον· /αΐ γάρ όή ψυχής τε καί αίώνός σε δυναίμην 
/ εύνιν ποιήσας πέμψαι δόμον ’Άϊδος εισω, /ώς ούκ οφθαλμόν γ’ 
ίήσεται ούδ’ ένοσίχθων."35, αλλά αυτό δέν είναι επίμεμπτο. Ή 
κορύφωση τής ϋβρεως είναι ή αμφισβήτηση τής θεϊκής δύναμης 
"ούδ’ ένοσίχθων", καί αυτό του τό σφάλμα άκυροποιεΐ τήν όποια 
ενδεχόμενη ισχύ τής ευχής του.

’Ακόμα καί ή άρνηση του να φανέρωση τό όνομά του, δηλώνοντας 
ότι λέγεται "Ούτις",36 ένδέχεται να θεωρηθή έπίσης ϋβρις, γιατί ένα 
πρόσωπο υπαρκτό έπιδιώκει τήν άφάνεια καλυπτόμενο πίσω από ένα 
ψευδές όνομα. Ή άφάνεια όμως είναι δικαίωμα των θεών. Ή ανθρώ
πινη αλαζονεία εισχωρεί μέ αυτόν τόν τρόπο στήν σφαίρα των θεϊκών 
δικαιωμάτων. Έξ αιτίας αυτού του "ούδ”'37 [= ούδείς] καί τού "Ούτις",38 
έχουμε δυό προσευχές: μιά τού Όδυσσέα καί μια τού 'Ήλιου.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ39

τελειώνει μέ ένα παράπονο, έπειδή ο Δίας δέν δέχεται τήν θυσία του:
"Μά στών άρνιών τό μοίρασμα μοΰ δώσανε οί λεβέντες, /καί τό 

κριάρι ξέχωρα· καί τό ’σφαξα στον άμμο, /τού Δία τού μαυρονέ- 
φελου, πού είν’ όλων βασιλέας, /καί τά μεριά τού πρόσφερα· μά 
έκεϊνος άψηφούσε /θυσίες, καί λογάριαζε τά πλοία μας ν’ άφανίση 
/555 τά καλοσκάρωτα, μαζί μέ τούς καλούς /συντρόφους".40 Ούσια-

ύπάρχει καί στον Θέογνη, Ελεγεία1 1.402-1.406 "...πολλάκι δ’ εις άρετήν σπεύ
δει άνήρ κέρδος διζήμενος, δντινα δαίμων πρόφρων εις μεγάλην άμπλακίην 
παράγει, καί οί έθηκε δοκείν, ά μέν ήι κακά, ταϋτ’ άγάθ’ είναι εύμαρέως, ά δ’ 
αν ήι χρήσιμα, ταϋτα κακά..." Elegiae, Teubner, Leipzig 1971.

35. Όό. ι 522 -525.
36. Όό. ι 408.
37. Όπ.π.
38. Όό. ι 408.
39. Όό. ι 543 - 555 "άλλ’ δτε δή τήν νήσον άφικόμεθ’, ένθα περ αλλαι /νήες 

έΰσσελμοι μένον άθρόαι, άμφί δ’ εταίροι Ματ’ όδυρόμενοι, ήμέας ποτιδέγμε- 
νοι αίεί, /νήα μέν ενθ’ έλθόντες έκέλσαμεν έν ψαμάθοισιν,/ [έκ δέ καί αυτοί 
βήμεν έπί ρηγμίνι θαλάσσης.] /μήλα δέ Κύκλωπος γλαφυρής έκ νηός έλόντες 
/δασσάμεθ’, ώς μή τις μοι άτεμβόμενος κίοι Ισης. / άρνειόν δ’ έμοί oïcp έϋκνή- 
μιδες εταίροι /μήλων δαιομένων δόσαν έξοχα- τόν δ’ έπί θινί /Ζηνί κελαινε- 
φέϊ Κρονίδη, δς πάσιν άνάσσει, /ρέξας μηρί’ έκαιον· ό δ’ ούκ έμπάξετο ίρών, 
/άλλ’ δ γε μερμήριξεν, δπως άπολοίατο πάσαι /νήες έΰσσελμοι καί έμοί έρίη- 
ρες εταίροι."

40. 'Ομήρου Όδύσσεια. ’Έμμετρη Μετάφραση Άργύρη Έφταλιώτη.
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στικά πρόκειται για ένα είδος σιωπηρής αύτοσυνειδησίας από τήν 
πλευρά τοϋ Όδυσσέα του παραπτώματος στο όποιο είχε περιπέσει 
καί περισσότερο εικάζει ότι ο Ζευς "ούκ έμπάζετο ίρών, /άλλ’ ο γε 
μερμήριζεν, όπως άπολοίατο πάσαι /νήες έΰσσελμοι καί έμοί έρίη- 
ρες εταίροι."

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ είναι ουσιαστικά απαίτηση γιά εκδί
κηση. Ζητεί όμως τήν επιβολή τής τιμωρίας μέσω τοϋ Διός. Κατά 
αυτήν τήν έννοια θά μπορούσε να έκληφθή καί ώς κατάρα.41 
Προσδιορίζει από τήν αρχή ότι αυτός δέν θά πάρει κανένα είδος 
εκδίκησης. Οί θεοί αποτελούν ένα είδος ήθμοΰ μέσα από τόν όποιο 
πρέπει νά περάσουν όλες οί επιθυμίες αντεκδίκησης. Έν συνεχεία 
ρυθμίζεται ή παραπέρα εφαρμογή τους, σύμφωνα μέ τήν δική τους 
θέληση. Ή απόδοση τοϋ δικαίου αποκτά μέ αυτόν τόν τρόπο έναν 
κοσμικό χαρακτήρα, πού σχετίζεται μέ ένα είδος επιβολής τής 
θεϊκής ισχύος καί ή απόδοση τής θεοδικίας άναδεικνύεται ώς ρυθ
μιστικός παράγοντας τής ήθικής τάξης. Φαίνεται σαν νά ύπάρχη 
ένα είδος ιεραρχίας στήν διαχείριση τοϋ "Άντιπεπονθότος".42 Ή 
ιδεολογία αυτή, άπαντάται εξαιρετικά συχνά στον Ηρόδοτο, όπως 
ήδη διατυπώθηκε,43 όπου οί πράξεις αντεκδίκησης δέν μένουν ποτέ 
χωρίς συνέπειες.44 Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι, άν καί δεν

41. Όδ. μ 370 - 388: “οίμώξας δέ θεοίσι μετ’ άθανάτοισι γεγώνευν· Ζεΰ πάτερ ήδ’ 
άλλοι [επίκληση]
τεισαι δή έτάρους Λαερτιάδεω Όόυσήος, [αίτημα τιμωρίας] 
οί μευ βοΰς έκτειναν ύπέρβιον, ήσιν εγώ γε χαίρεσκον μέν ίών είς ούρανόν 
άστερόεντα, ήδ’ όπότ’ άψ επί γαίαν άπ’ ούρανόθεν προτραποίμην. [αιτιολό
γηση τοΰ αιτήματος]
εί δέ μοι ου τείσουσι βοών έπιεικέ’ αμοιβήν, δύσομαι είς Άΐδαο καί έν νεκύεσ- 
σι φαείνω. [Ή άπειλή]
τόν δ’ άπαμειβόμενος προσέφη νεφηληγερέτα Ζευς· [Ή άμεση ανταπόκριση τοΰ 
Διός]
Ήέλι’, ή τοι μέν σύ μετ’ άθανάτοισι φάεινε καί θνητοΐσι βροτοίσιν έπί ζείδω- 
ρον άρουραν- [Τό αίτημα τοΰ Διός νά μήν πραγματοποιήση τήν απειλή] 
των δέ κ’ έγώ τάχα νήα θοήν άργήτι κεραυνφ τυτθά βαλών κεάσαιμι μέσω ένί 
οϊνοπι πόντιρ” [Ή ύπόσχεση τής τιμωρίας].

42. Σούδα, 2708.1 "Άντιπεπονθότως: άντικειμένως, έναντίως.", νόμος τής ανταπό
δοσης.

43. Πρβλ. ΰποσημ. 28.
44. Ή τίσις είναι ή τελική θεϊκή θέληση πού οφείλει, όμως, νά έρχεται έκ θεοΰ 

γιά νά μήν καταστρέψη καί αύτόν πού τήν χρησιμοποιεί. Οί πράξεις γιά τις
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πρόκειται να λάβη εκδίκηση ο ίδιος, (τηρώντας κατά μια έννοια τήν 
ιεραρχία καί τήν δεοντολογία τής επιβολής των ποινών), απειλεί ώς 
ισότιμος, ίσως καί ώς ανώτερος, άφού θά αποσύρει τό φώς άπό 
θνητούς καί αθανάτους- δέν μνημονεύει φιλία ή προσφορές καί 
παρόλα αυτά εισπράττει τήν διαβεβαίωση: "Έγώ μέ φλογερό άστρο- 
πέλεκο σέ χίλια δυό κομμάτια θά σπάσω τό γοργό καράβι τους" 45 46

ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ στήν μαγεία καί τήν νεκρομαντεία είναι αυτή πού 
περιγράφεται στήν ραψωδία κ 515-517, καί λ 523-550, άν καί 
ξεφεύγη άπό τόν τύπο τών προηγουμένων. Γενικώτερα στους άρχαί- 
ους "Ελληνες οί θυσίες καί οί προσευχές πού γίνονται προς τιμήν 
τών νεκρών δέν γίνονται πάνω σέ βωμό, άλλα κατασκεύαζαν 
"βόθρον", δηλαδή έσκαβαν λάκκο στήν γή μέσα, στον όποιον έρεε 
τό αίμα. Αυτό συνδέεται μέ τήν ιδέα ότι τό αίμα πού ρέει πρός τα 
κάτω φθάνει στούς νεκρούς- άπό τήν άποψη αυτή τό τμήμα αυτό 
τής Όδνσσειας είναι τό παλαιότερο καί εγκυρότερο κείμενο, όπου 
γίνεται μιά τέτοια θυσία μέ σκοπό τήν εκπλήρωση κάποιου άμεσα 
επιθυμητού στόχου.47

Ό Όδυσσέας μετά τήν τριπλή σπονδή καί προσευχή, σύμφωνα μέ 
τις οδηγίες τής Κίρκης, σκάβει λάκκο στό άκρο του κόσμου, νά κάνη 
παράκληση στά άψυχα κεφάλια τών νεκρών καί νά τούς τάξη ότι 
όταν φθάση στήν Ιθάκη θά τούς προσφέρει "τήν πιο τρανή στέρφα 
γελάδα καίγοντας μαζί περίσσια δώρα". Ύστερα άπό σπονδή καί 
προσευχή στον "Αδη καί τήν Περσεφόνη σφάζει ένα κριάρι καί ένα 
μαύρο πρόβατο, μέ τέτοιο τρόπο ώστε τό αίμα νά ρεύση μέσα. Αυτό

όποιες δέν επιδιώκει ö ίδιος ό άνθρωπος τήν τιμωρία είναι πιό συμμετρικές, 
όπως στήν ιστορία του Άρίωνα: Ίστ. 1.24.28- 1.24.30 & Ίστ. 1.24.30 - 1.24.32, σέ 
αντίθεση μέ αυτή τοϋ Αστυάγη. Ίστ. 1.129. 5-1.129.18.

45. Όδ. μ 385 - 388.
46. Όδ. κ 516 - 534 ένθα δ’ επειθ’, ήρως, χριμφθείς πέλας, ώς σε κελεύω, βόθρον 

όρύξαι όσον τε πυγούσιον ένθα καί ένθα, άμφ’ αύτφ δέ χοήν χείσθαι πάσιν 
νεκύεσσι, πρώτα μελικρήτω, μετέπειτα δέ ήδέϊοΐνφ, τό τρίτον αΰθ’ ϋδαη- επί 
δ’ άλφιτα λευκά παλύνειν. [,..]έπαινή Περσεφονείη".

47. Μ. Ρ. Nilsson, The Mycenaean Origin of Greek Mythology (1932), έλ. Μτφρ. 
Μαζαράκης A., έκδ. Δωδώνη, ‘Αθήνα 1979, σσ. 227-252 επίσης J.E. Lowt. Magic 
in Greek and Latin Literature (London: Basil Blackwell 1929) pp. 72-90 & W. Burkert, 
Structure and History in Greek Mythology and Ritual (Los Angeles and Berkeley: 
University of California Press, 1979), έλλην. μτφρ. Ή. Άνδρεάδη, έκδ. Μορ
φωτικό 'Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1993, σσ. 84 -102.



298 Μαρία Κεκκου

έχει ώς συνέπεια να συγκεντρωθούν οί ψυχές να πιουν αίμα καί μέ 
τον τρόπο αυτό αποκτούν ένα είόος προσωρινής συνείδησης.

Αυτό είναι περισσότερο μια ιερουργία, μια μαγικοτελεστική 
τελετουργία καί λιγότερο, μια προσευχή. Ή νέκυια εκτός από τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά των άλλων προσευχών (θυσία, επίκλη
ση, σπονδές καί χοές) έχει καί ορισμένα από τά αρχαία χαρακτη
ριστικά τής μαγείας.

'Η νέκυια εκφράζει Ισως ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στήν 
μαγική τελετουργία καί τήν θρησκευτικού τύπου επίκληση μέ έντονο 
τό μυθικό στοιχείο. Ή μαγεία έχει ένα άμεσο τρόπο να παρεμβαίνη 
στα πράγματα, δρά κατά τόν ίδιο τρόπο όπως ή άμεση πράξη. 
Επομένως εξαναγκάζει καί υποχρεώνει. Δρά, δηλαδή, δεσμευτικά καί 
ρυθμιστικά. Ό ρόλος της στό πρώιμο στάδιο τής ανθρώπινης σκέ
ψης είναι ρυθμιστικός. ’Αντίθετα ή θρησκεία μέ τό τυπικό καί τήν 
λατρεία της υπάγει τά πράγματα σέ ένα σύστημα, όπου ό ρόλος της 
είναι καθαρά συμφιλιωτικός, δηλαδή ύποκαθιστά τό διαταραγμένο 
σύστημα κυριαρχίας.

Ό μάγος είναι ό διαμεσολαβητής πού δρά για λογαριασμό τής 
κοινότητας κατά τρόπο ισότιμο μέ τά πνεύματα. Άντιθέτως ό 
ιερέας ό όποιος αποτελεί τμήμα μιας ιεραρχίας στήν κοινωνία στήν 
οποία εντάσσεται, δρά τελετουργικά καί ικετευτικά. Ό ρόλος του 
είναι παρεμβατικός καί συμφιλιωτικός, όπου όμως ή έπικυρίαρχη 
θέση άνήκει στους άλλους. Ό μάγος δρά έναντι των πνευμάτων 
καί των δυνάμεων κατά ένα τρόπο ισοδύναμο. Προσπαθεί να 
έξημερώση, να φοβίση ή νά ύποχρεώση τά πνεύματα. Ό Ιερέας τά 
Ικετεύει. Στήν ραψωδία λ ό Όδυσσέας εμποδίζει μέ τό ξίφος τά 
πνεύματα των νεκρών νά πιοΰν αίμα, τά απειλεί, τά εκφοβίζει καί 
λαμβάνει υποσχέσεις προκειμένου νά έπιτρέψη κάτι. Ή στάση αυτή 
είναι περισσότερο κοντά στήν μαγεία. Ή αξία του, από αυτή τήν 
άποψη, έγκειται στό ότι ή πρακτική πού περιγράφει έχει πολλά 
μαγικοτελετουργικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως δέν εμφανίζονται οί 
ενέργειες τού Όδυσσέα στό πλαίσιο ενός ανοργάνωτου θεσμού, 
όπως είναι ή μαγεία. Ούτε ώς ενέργειες μιας τελετουργίας πού δέν 
άποτελεί μέρος μιας αποδεκτής πρακτικής καί πού τείνει προς τό 
απαγορευμένο.48 Επομένως για τις περιγραφόμενες προσευχές

48. Marcel Mauss, General Theory of Magic, (Routledge Classics) Publisher Routledge 
Publication, δπ.π., a. 54 κ.έξ.
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στήν ραψωδία λ μπορούμε νά χρησιμοποιήσωμε τα Ιδια κριτήρια, 
αρκεί να τις θεωρήσωμε προσευχές μιας ιδιαίτερης περίπτωσης. Το 
στοιχείο τής ικεσίας λείπει τελείως, καθώς επίσης καί το στοιχείο 
τής άράς. Υπονοείται ώστόσο στήν περίπτωση του 'Αδη καί τής 
Περσεφόνης, "έπεύξασθαι δέ θεοισιν, ίφθίμψ τ’ Άΐδη καί έπαινή 
Περσεφονείη".49 Εμφανίζονται όμως πολύ έντονα τα στοιχεία τής 
πίστης σέ μια πρακτική πού περιλαμβάνει κατ’ αρχάς τήν ιδέα τής 
δύναμης ή ακόμα καλλίτερα τής μαγικής δυναμικής. Ή δύναμη τής 
τελετουργίας καί τών πνευμάτων δέν αποτελούν παρά εκφράσεις 
τής αύτής μαγικής δυναμικής. Τό κάθε ένα άπό τά στοιχεία αύτής 
δέν είναι αύτοδύναμα. Τό αίμα, οί ψυχές, ή θυσία δροΰν ώς αίτια 
καί αίτιατά, δρουν ώς τμήματα μιας εύρύτερης διανοητικής πραγ
ματικότητας, άπό τήν όποια θά προκύψει αύτό πού αργότερα 
ονομάσθηκε "Ιερό". Σέ αύτή τήν φάση όμως αύτή ή ιδέα εμφανίζε
ται απροσδιόριστη καί συγκεχυμένη.50

Γι’ αύτό οί επικλήσεις καί οί προσευχές στήν νέκυια έχουν μιά 
ιδιαίτερη σημασία, γιατί εκφράζουν ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα 
στήν θρησκεία καί τις μαγικοτελεστικές ιερουργίες.

ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ ν ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ στις συνομιλίες τής 
’Αθήνας καί τού Όδυσσέα, υπάρχει ή προσευχή τού Όδυσσέα στις Νύμφες.

Ή προσευχή αύτή είναι ή μόνη πού έχει περισσότερο έντονο 
χαρακτήρα εύχαριστίας παρά ικεσίας. Ή στάση τού πιστού είναι ή 
τυπική στάση ικεσίας, τά χέρια είναι υψωμένα, τό περιεχόμενο 
όμως δέν είναι ικετευτικό: "Νύμφαι Νηϊάδες, κοΰραι Διός, ... χαί- 
ρετ’·".51 ’Ακολουθεί ή ύπόσχεση τών δώρων.

’Ιδιαίτερη έντύπιοση κάνει ο χαιρετισμός "για χαρά, χαίρετε...". 
Ό χαιρετισμός αυτός θυμίζει τήν συνήθεια τού Σωκράτη νά άπευ-

49. Όδ. λ. 46 -47
50. πρβλ. Λεκατσά Π., Ή Ψυχή, έκδ. Δίφρος, ’Αθήνα χ. χρ., Ιδιαίτερα στο 5ο κεφά

λαιο, σσ. 424-472.
51. "αύτίκα δέ Νΰμφησ’ ήρήσατο χεΐρας άνασχών- Νύμφαι Νηϊάδες, κοΰραι 

Διός, οΰ ποτ’ εγώ γε όψεσθ’ ΰμμ’ έφάμην· νΰν δ’ εύχωλήσ’ άγανήσι χαί- 
ρετ’· άτάρ καί δώρα διδώσομεν, ώς τό πάρος περ, αΐ κεν εμ πρόφρων με 
Διός θυγάτηρ άγελείη αυτόν τε ζώειν καί μοι φίλον υιόν άέξη. τόν δ’ αΰτε 
προσέειπε θεά γλαυκώπις Άθήνη· θάρσει, μή τοι ταϋτα μετά φρεσσί σήσι 
μελόντων· άλλα χρήματα μέν μυχ[ώ άντρου θεσπεσίοιο θείομεν αύτίκα νΰν, 
ϊνα περ τάδε τοι σόα μίμνη· αυτοί δέ φραζώμεθ’ όπως οχ’ άριστα γένηται." 
Όδ. ν 355 -365.
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θύνεται μ’ αυτόν χόν τρόπο στον άνατέλλοντα ήλιο52 καί ή ιόια συμ
περιφορά περιγράφεται καί στους Νόμους τον Πλάτωνος.53 Επίσης 
στο Ησιόδου ’Έργα καί Ήμέραι54 Αυτό συνδέεται μέ τήν μεγαλύ
τερη οικειότητα πού αισθάνονταν ότι είχαν απέναντι στό θειον καί 
τήν ασαφή όριοθέτηση τής σφαίρας του ιερού.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ 
στήν ραψωδία ρ όπου ό Ευμαιος μέ τόν Όδυσσέα περνούν άπό τό 
Ιερό δάσος τό αφιερωμένο στις Νύμφες (206). Στό σημείο όπου ήταν 
ό βωμός των Νυμφών ό Όδυσσέας καί ό Ευμαιος συναντούν τόν 
Μελάνθιο. Μετά τήν υβριστική συμπεριφορά τού βοσκού Μελάνθιου 
ο Ευμαιος καταριέται "εϋξατο", κρατώντας τό εξωτερικό τυπικό 
μοτίβο τής προσευχής.55 "μέγα δ’ εΰξατο χειρας άνασχών- Νύμφαι 
κρηναΐαι, κοΰραι Διός, εΐ ποτ’ Όδυσσεύς ύμμ’ επί μηρί’ εκηε, καλύ- 
ψας πιόνι δημώ, άρνών ήδ’ έρίφων, τόδε μοι κρηήνατ’ έέλδωρ, ώς 
έλθοι μέν κείνος άνήρ, άγάγοι δέ έ δαίμων, τώ κέ τοι αγλαΐας γε 
διασκεδάσειεν άπάσας, τάς νΰν ύβρίζων φορέεις, άλαλήμενος αίεί 
άστυ κατ’- αύτάρ μήλα κακοί φθείρουσι νομήες".

Τήν προσευχή αυτή, ένισχυτική τής προηγούμενης, ισχυροποιεί 
τό γεγονός ότι γίνεται γιά λογαριασμό τού Όδυσσέα μέ τήν μεσο
λάβηση κάποιου άλλου πού ζητεί τήν επιβολή τής τιμωρίας. Κατά 
μια έννοια δεν νομιμοποιεί τήν συμπεριφορά τού Όδυσσέα καί 
άπέναντι στούς δούλους, περιγράφοντάς την καί έκ τών πρότερων 
σάν εκπλήρωση μιας εύχής.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ ξ56 έχει έμφανισθή καί πάλι ô Ευμαιος

52. "άμα δ’ έφύλαττον αυτόν εί καί τήν νύκτα έστήξοι. ό δέ είστήκει μέχρι έως 
έγένετο καί ήλιος άνέσχεν· έπειτα φχετ’ άπιών προσευξάμενος τφ ήλίψ..." Πλατ. 
Συμπόσιο 220 d2- d5 Symposium, Platonis opera, Clarendon Press, Oxford, 1901.

53. "ότι μάλιστα ούσιν θεοις εύχαις προσδιαλεγομένους καί ίκετείαις, άνατέλλο- 
ντός τε ήλιου καί σελήνης καί προς δυσμάς ιόντων προκυλίσεις άμα καί προ
σκυνήσεις άκούοντές τε καί όρώντες Ελλήνων τε καί βαρβάρων πάντων" 
Πλάτωνος Νόμοι, 887el-4, Πλατ. "Οροι 411a7-411b2, "'Ήλιος πυρ ουράνιον· δ 
μόνον απ' ήοϋς μέχρι δειλής τοίς αύτοίς έστιν όραθήναι άστρον ήμεροφανές· 
ζφον άίδιον έμψυχον τό μέγιστον".

54. "δύναμιν δ' έρδειν Ιέρ’ άθανάτοισι θεοίσιν άγνώς καί καθαρώς, επί δ’ άγλαά 
μηρία καίειν· άλλοτε δέ σπονδήσι θύεσσί τε ίλάσκεσθαι, ήμέν ότ' εύνάζη καί 
δτ’ αν φάος ιερόν έλθη, ώς κέ τοι ίλαον κραδίην καί θυμόν έχωσιν, όφρ’ 
άλλων ώνή κλήρον μ ή τόν τεόν άλλος." Opera et diesi, Hesiodi opera, Clarendon 
Press, Oxford, 1970, επιμέλεια Solmsen, F„ στ. 336-341.

55. Όδ. Q 239 -246.
56. Όδ. ξ 415-453.
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ώς υπόδειγμα ευσέβειας, όταν σφάζη έναν χοίρο για τον Όδυσσέα, 
τυλίγοντας τα κομμάτια του ώμου κρέατος μέ λίπος "ό δ’ ώμοθε- 
τεΐτο συβώτης, πάντων άρχόμενος μελέων, ές πίονα δημόν..."57 τά 
πασπαλίζει μέ κριθάλευρο καί μετά τά ρίχνει στήν φωτιά, κατά τήν 
διανομή του κρέατος βάζει κατά μέρος μια άπό τις επτά μερίδες 
για τον Έρμη καί τις Νύμφες. Προτού αρχίσουν οί συνδαιτυμόνες 
να τρώνε, θυσιάζει βάζοντας στήν φωτιά τά πρώτα κομμάτια 
"άργματα"58, κάνει σπονδή μέ μαύρο κρασί καί εύχεται να έπιστρέ- 
ψη πια ό Όδυσσέας: "καί έπεύχετο πάσι θεοισι νοστήσαι Όδυσήα 
πολύφρονα ονδε δόμονδε....".59

Ή προσευχή αυτή έχει τόν ίδιο χαρακτήρα μέ τήν προηγούμενη. 
Είναι προσευχή για κάποιον άλλον καί μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο 
όφελος. Επομένως προσεγγίζει όρους ευσέβειας μεταγενεστέρων 
χρόνων έκθειάζοντας ταυτόχρονα τήν άφοσίωση καί τήν πίστη ώς 
σημαντικές αρετές.

ΣΤΗΝ ΡΑΨΩΔΙΑ υ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ. 
Ή Πηνελόπη απευθύνεται στήν ’Άρτεμη, διατυπώνοντας τήν παρά
ξενη ευχή όχι για σωτηρία, άλλά για θάνατο:

"πρώτα στήν ’Άρτεμη ή λαμπρή γυναίκα προσευκιέται· /Χαριτω
μένη μου "Αρτεμη, κόρη τον Δία, μακάρι /νά μ’ ετρωγε ή σαΐτα σου 
χτυπώντας μου τά στήθη, /για άς μ’ άρπαζε όλοάξαφνα κι ας μ’ 
έφερνε άνεμούρα /στ’ άχνά περάσματα, απ’ εκεί στό ρέμα νά μέ ρίξη 
/πού καταπίσω τρέχοντας ό ’Ωκεανός προβάλλει / Καί σάν πού άνεμοι 
πήρανε τις κόρες τού Παντάρου, [...] /τρέξαν οί Άρπυιες τότες,60 /κι

57. Όδ. ξ 427 -428.
58. Όδ. ξ 446 -448 "ή ρα, καί άργματα θύσε θεοισ’ αίειγενέτησι, σπείσας ό’ 

αϊθοπα οίνον Όδυσσήϊ πτολιπόρθψ εν χείρεσσιν έθηκεν"·
59. Όδ. ξ 423 424.
60. "Αρπυιες : Ή κατανόηση τής φύσης των θεαινών αυτών έχει μεγάλη σημασία 

για τήν κατανόηση τής προσευχής. Οί φτερωτές Άρπυιες ήταν καί αυτές, όπως 
οί Βορεάδες, δαίμονες τού άνεμου. Αύτό άλλωστε υπαινίσσονται καί τά ονόμα
τα πού τούς αποδίδει ό Ησίοδος: Άελλώ καί Ώκυπέτη, ή Άελλώ καί ή 
Ώκυπέτη είχαν αδελφή τους τήν ’Ίριδα. Οί τρεις Άρπυιες (Άελλώ, Κελαινώ 
ή Θύελλα καί ή γοργόφτερη Ώκυπέτη), ήταν έξ ίσου γρήγορες μέ τήν αδελφή 
τους ’Ίριδα καί παρουσιάζονταν ώς δύσμορφα τέρατα, αγγελιοφόροι τού θανά
του. Άρπακτικές (εξ οΰ καί τό όνομά τους) καί ταχείες όπως ό άνεμος, ΰπηρε- 
τοϋσαν τόν Άδη καί κατοικούσαν στήν άκρη τού κόσμου. Οί Λάμιες καί οί 
Στρίγγλες τής νεοελληνικής μυθολογίας, άλλα καί οί αρχαιοελληνικές Έρινύες 
έχουν πολλά κοινά μέ τις "Αρπυιες.
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αρπάξανε τις κοπελιές, στις μαύρες Έρινύες /τις φέραν καί τις 
δώσανε, για να τις έχουν σκλάβες· /80 έτσι ας μ’ άφάνιζαν οί θεοί 
οί αθάνατοι κι εμένα, /κι άς μέ βαροΰσε ή ’Άρτεμη, πού τό Δυσσέα 
στο νοΰ μου /θωρώντας, στοΰ "Αδη τά φριχτά νά κατεβώ λημέρια".61

Οί 'Άρπυιες, τις όποιες μνημονεύει ή Πηνελόπη, είχαν την κατα
στροφική δύναμη τής θύελλας καί μ’ αυτήν ταυτίζονται στον 
Όμηρο. Προκαλούσαν τρόμο στούς ανθρώπους, γιατί άρπαζαν τούς 
ίδιους καί τά υπάρχοντά τους,62 όπως άλλωστε δηλώνει καί τό 
όνομά τους, ('Άρπυιες - άνερέπτομαι - αρπάζω). ’Έτσι άρπαξαν καί 
τις θυγατέρες τού Πανδάρεου καί τις πήγαν δούλες στις Έρινύες.63 
Οί 'Άρπυιες, άν καί θεότητες τού ανέμου, σχετίζονται άμεσα μέ 
τόν κόσμο των νεκρών, αφού όποιον θνητό άρπαζαν εκείνος δέν 
γύριζε πάλι πίσω. Γι’ αυτό καί ή Πηνελόπη, απελπισμένη άπό τήν 
πολύχρονη απουσία τού άνδρα της, παρακαλεΐ νά τήν πάρουν οί 
θύελλες γιά νά σωθή άπό τά βάσανα τής ζωής της.64 Ή προσευχή 
πού Απευθύνεται στήν ’Άρτεμη καί διατυπώνεται ώς ευχή, ενώ 
ουσιαστικά εύχεται τό Αποτρόπαιο, στήν πραγματικότητα είναι 
κατάρα, σημαίνει ότι είναι μια κραυγή απελπισίας, εκφράζει έναν 
ύστατο τρόμο, γιατί πιστεύει ότι δέν έχει πια νά έλπίση τίποτα καί 
εύχεται τόν θάνατό της. 'Η ψυχολογία της είναι τέτοια ώστε νά 
θεωρή προτιμότερο από τήν ζωή έναν θάνατο εφιαλτικό. 'Η προ
σευχή αύτή, άν καί είναι ικεσία, θά πρέπει νά θεωρηθή κατάρα μέ 
τήν κυριολεκτική έννοια τού όρου, δηλαδή άρά.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΚΟΥ- 
ΓΟΝΤΑΣ τήν προσευχή τής Πηνελόπης αντεύχεται: "Διί δ’ εΰξατο 
χεΐρας άνασχών- Ζεΰ πάτερ, εΐ μ’ έθέλοντες επί τραφερήν τε καί 
υγρήν ήγετ’ έμήν ές γαΐαν, έπεί μ’ έκακώσατε λίην, φήμην τις μοι 
φάσθω έγειρομένων ανθρώπων ένδοθεν, έκτοσθεν δέ Διύς τέρας 
άλλο φανήτω. ώς έφατ’ ευχόμενος· τού δ’ έκλυε μητίετα Ζεύς, 
αύτίκα δ’ έβρόντησεν άπ’ αίγλήεντος Όλυμπον, ύψόθεν εκ νεφέων· 
γήθησε ôè όΐος Όόνσσεύς."65 Ή Ικεσία τού Όόυσσέα έχει τυπική

61. Όμηρου ’Οδύσσεια, Έμμετρη Μετάφραση Άργύρη Έφταλιώτη, 
[http://users.otenet.gr/~aper/homer/odmOm.htm], στ. 59-82.

62. Όδ. α 241, υ 77.
63. Όδ. υ 66-78.
64. Όδ. υ 79.
65. Όδ. V 97-104.

http://users.otenet.gr/~aper/homer/odmOm.htm
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μορφή: μέ δυνατή φωνή υψώνει τα χέρια προς τον ουρανό μέ τις 
παλάμες προς τα επάνω, ζητεί μια διοσημία ένα θεϊκό σημάδι μιά 
φωνή καί του άπαντά ό Ιδιος ό Δίας μέ τον κεραυνό του. ΓΗ επιτυ
χία του είναι πλέον εξασφαλισμένη. Ταυτόχρονα ή ευχή του συμπί
πτει μέ τήν εύχή-κατάρα μιας δούλης πού γίνεται πάλι μέ αφορμή 
τόν Ιδιο κεραυνό τού Δία.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ,66 ή οποία επίσης προσεύχεται δυ
νατά γιά τήν καταστροφή των μνηστήρων, μέ αποτέλεσμα νά τήν 
άκούση ό Όδυσσέας γίνεται μέ αφορμή τόν Ιδιο κεραυνό τού Δία 
πού εκλαμβάνεται ώς θεϊκό σημείο καί ερμηνεύεται ώς δηλωτικό 
κάποιας κρυμμένης θεϊκής βούλησης, τήν οποία καί προσπαθεί νά 
ένεργοποιήση μέ κάποια εύχή-κατάρα. "Ετσι φαίνεται ότι ή μνη- 
στηροφονία πού θά ακολουθήσει, σχεδόν άμεσα, δέν είναι παρά ή 
εκπλήρωση μιας άράς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ότι άπό τις προσευχές πού εξετά
σθηκαν, ή προσευχή τού Τηλεμάχου δέν έχει σαφή τύπο, δέν είναι 
ικεσία εκφράζει απλώς ένα παράπονο καί ή θεά άνταποκρίνεται 
άμεσα. Ή προσευχή τής Άθηνάς στήν Πύλο, άν καί έχη τά στοι
χεία τής ικεσίας, γίνεται μέ αφορμή μιας εκατόμβης πού οργανώ
νεται στύ πλαίσιο μιας δημοτελούς εορτής. Ή προσευχή τού 
Όδυσσέα στον Ποταμό έχει τήν δική της ιδιομορφία. Ό 
Όδυσσέας δέν Ικετεύει προσευχόμενος ακολουθώντας κάποιο

66. 'Οδ. υ 97-123 "Διί δ' εΰξατο χείρας άνασχών- Ζεύ πάτερ, εϊ μ’ έθέλον-τες έπί 
τραφερήν τε καί υγρήν ήγετ' έμήν ές γαΐαν, έπεί μ’ έκακώσατε λίην, φήμην τις 
μοι φάσθω εγειρόμενων ανθρώπων ένδοθεν, έκτοσθεν δέ Διάς τέρας άλλο 
φανήτω. ώς έφατ’ ευχόμενος· του δ’ έκλυε μητίετα Ζευς, αύτίκα δ’ έβρόντη- 
σεν απ' αίγλήεντος Όλυμπου, ύψόθεν έκ νεφέων- γήθησε δέ όίος Όδυσσεύς. 
φήμην δ' έξ ο’ίκοιο γυνή προέηκεν άλετρίς πλησίον, ένθ’ άρα οί μύλαι εϊατο 
ποιμένι λαών, τήσιν δώδεκα πάσαι έπερρώοντο γυναίκες άλφιτα τεύχουσαι 
καί άλείατα, μυελόν άνδρών· αί μέν δρ’ αλλαι εΰδον, έπεί κατά πυράν δλεσ- 
σαν, ή δέ μί’ οΰ πω παύετ’ άφαυροτάη δέ τέτυκτο· ή ρα μύλην στήσασα έπος 
φάτο. σήμα άνακτι- Ζεϋ πάτερ. ος τε θεοΐσι καί άνθρώποισιν άνάσσεις, ή 
μεγάλ’ έβρόντησας άπ’ ουρανού άστερόεντος, ουδέ ποθι νέφος έστί· τέρας νύ 
τειο τόδε φαίνεις. κρήνον νΰν καί έμοί δειλή έπος, δττι κεν εΐπω· μνηστήρες 
πύματόν τε καί ύστατον ήματι τφδε έν μεγάροισ’ Όδυσήος έλοίατο δαιτ’ 
έρατεινήν, οι δή μοι καμάτψ θυμαλγέϊ γούνατ’ έλυσαν άλφιτα τευχούση· νΰν 
ύστατα δειπνήσειαν. ώς δρ’ έφη, χαΐρεν δέ κλεηδόνι διος Όδυσσεύς Ζηνός τε 
βροντή· φάτο γάρ τείσασθαι άλείτας. αί δ’ δλλαι δμιραί κατά δώματα κάλ’ 
Όδυσήος άγρόμεναι άνέκαιον επ’ έσχάρη άκάματον πυρ."
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τυπικό, είναι όλος ένας ικέτης αφημένος στην απόλυτη εξουσία 
του θεού, πού εδώ συμπίπτει μέ ένα στοιχείο τής φύσης. 
Επομένως από τις προσευχές αύτές οί έξι είναι δυνατόν νά θεω
ρηθούν ικεσίες, έξι είναι κατάρες καί μια είναι εύχαριστία μέ τήν 
μορφή ένός χαιρετισμού. ’Από τις ικεσίες ή προσευχή τής 
Πηνελόπης εμπεριέχει μια Ικεσία καί μια κατάρα. Έπί πλέον 
μπορούμε νά άναφέρωμε καί τήν προσευχή τής νέκνιας, αν καί 
εντάσσεται στο πλαίσιο τής νεκρομαντείας.

Σέ αντίθεση μέ τήν δική μας περί προσευχής άντίληψη, παρατη
ρούμε ότι ό Όδυσσέας, στις πιό δύσκολες γι’ αύτόν ώρες, όταν κιν- 
δυνεύη νά πνιγή, νά κτυπηθή στα βράχια, νά τόν άρπάξη τό τέρας 
ή διατρέχει όποιονδήποτε άλλον κίνδυνο, δέν καταφεύγει σέ κανέ
να είδος νοερής επίκλησης, πού σημαίνει ότι ή προσευχή δέν είχε 
νόημα ιός επίκληση στις δύσκολες ώρες, γιατί ο θεός δέν εισακού
ει τίποτε, αν δέν τηρήται κάποιος τύπος· μάλιστα δέν φαίνεται ότι 
ή βαρύτητα αποδίδεται περισσότερο στον τύπο καί καθόλου στήν 
ούσιαστική ή εσωτερική εύσέβεια. ’Από τό τυπικό των προσευχών 
από τό εξωτερικό σχήμα έξαρτάται καί ή έγκυρότητά τους. Εξαί
ρεση ίσιος αποτελεί ή προσευχή στον ποταμό πού δικαιολογείται 
από τήν παράδοση τού Όδυσσέα στήν σφαίρα επιρροής τού θεού 
άνευ όρων, κατά τό πρότυπο τού ικέτη.

Δέν έχουν σέ καμία περίπτωση τόν χαρακτήρα τής εσωτερικής 
επικοινωνίας μέ μια ανώτερη δύναμη. 'Ορισμένοι κανόνες τη
ρούνται καί εξ αίτιας αύτού προκύπτει τό ποθητό αποτέλεσμα. 'Ο
ρισμένες φορές συμπορεύονται μέ τήν επιθυμία τού ικέτη καί 
κάποιες κοσμικές συγκυρίες πού εκφράζουν τήν εύμενή ή τήν 
δυσμενή θεϊκή βούληση, όπως στήν περίπτωση τής δούλης, πού 
ακούει τόν κεραυνό εν αιθρία. Ούσιαστικά ή προσευχή αύτή 
είναι εύχή πού γίνεται σέ κάποια άνοικτή ώρα καί έχει τό 
προσόν νά επικυρώνεται από τόν ίδιο τόν Δία. Οί προσευχές 
γίνονται μεγαλόφωνα. Ή διατύπωση τους είναι σύντομη, συνή
θως έχουν ένα μόνον αίτημα μέ εξαίρεση τήν προσευχή τής 
Πηνελόπης πού είναι ικεσία για τόν Τηλέμαχο καί ταυτοχρόνως 
κατάρα γιά τούς μνηστήρες.

Τό συναίσθημα πού διακατέχει τις προσευχές αύτές είναι ή 
πεποίθηση ότι ένας παράγων έξωανθρώπινος μπορεί νά παρέμβη 
καί νά δώση λύση. Αύτό κυρίως ισχύει για τις περιπτώσεις τής 
Ικεσίας. Γιά δέ τήν κατάρα θά μπορούσαμε νά πούμε ότι είναι
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κάποια μορφή αρνητικής προφητείας που διατυπώνεται μέ αφορμή 
κάποια αιτία. 'Η κατάρα άπαξ καί διατυπωθή όέν μπορεί να 
άνακληθή. Συναισθήματα αγάπης, μυστικισμοΰ καί εσωτερικά βιώ
ματα του ίεροϋ δέν υπάρχουν. Άν καί άπό κάθε άποψη ή κάθε 
θρησκευτική εκδήλωση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, ώστόσο 
όιαφαίνεται ότι ή θρησκευτικότητα πού αναδύεται μέσα άπό τις 
προσευχές έχει κοσμικό χαρακτήρα, μέ τήν έννοια ότι οί θεοί 
έχουν μια βιολογική δύναμη δημιουργίας. Οί θυσίες καί προσευχές 
εντάσσονται μέσα σέ κάποια πλαίσια ανταλλαγής δυνάμεων. Οί 
θεοί δημιουργώντας χάνουν κάποιες δυνάμεις, τις όποιες οί 
άνθρωποι τούς τις ανταποδίδουν μέ διάφορες ιεροπραξίες. Αυτό 
μπορεί νά θεωρηθή ή άρχή τής άνταπόδοσης. Τό τυπικό αύτής τής 
ιεροπραξίας εξασφαλίζει τήν ισχύ της. Οί θεοί καί οί άνθρωποι 
ύπόκεινται στο φυσικό κοσμικό στοιχείο, μέ τό όποιο συνιστούν 
μιά ολότητα. Τόσο οί θεοί όσο καί οί άνθρωποι είναι παράγωγα 
τού κοσμικού σύμπαντος, ο κόσμος καί ή φύση συνιστούν μιά 
ενότητα· στον άνθρωπο μένει ή δυνατότητα συμμετοχής στήν λει
τουργία τής φύσης. Τόν ρόλο τής όιαμεσολάβησης ανάμεσα στήν 
φύση καί τόν άνθρωπο είχε άναλάβει ή θρησκεία. Ή σχέση αύτή 
καλυμμένη κάτω άπό τό μυθολογικό υπόστρωμα διαφαίνεται καί 
στήν Όδύσσεια. Οί προσευχές καί όλη ή ομηρική θρησκεία67 
έκφράζουν τήν προσπάθεια έρμηνείας καί διευθέτησης τέτοιου 
τύπου προβλημάτων. Τά προβλήματα εγείρονται τόσο στό κοινω
νικό, όσο καί στό φυσικό πεδίο. Μέσα άπό τις προσευχές καί τις 
τελετουργίες, άλλα καί τήν άμεση παρέμβαση των θεών άναζη- 
τοϋνται οί αρχές πού θά ρυθμίσουν αυτές τις σχέσεις. ’Έτσι 
αναδύεται μιά κάποια άρχή τής ήθικότητας καί τού δικαίου, πού 
μπορεί νά είναι αντιφατική, αλλά προσδιορίζει τουλάχιστον καί 
οριοθετεί μιά περιοχή δράσης. Οί προσευχές τής 'Οδύσσειας 
θίγουν πάντοτε αύτό τό σημείο, τήν παραβίαση των περιοχών 
δράσης. Αύτό συνιστά κατά κάποιο τρόπο παράβαση ενός κώδικα 
δικαίου, θεματοφύλακες τού όποιου είναι οί θεοί. Άπό αύτήν τήν 
άποψη μπορούν νά αξιολογηθούν θρησκειολογικά οί προσευχές

67. Nilsson, Μ.Ρ. (2nd ed. 1950) The Minoan -Mycenaean Religion and its Survival in Greek 
Religion, Lund, έλλην. Μτφρ. Μαζαράκης A. έκδ. Δωδώνη, σσ. 152-159 Nilsson, 
Μ.Ρ. (2nd ed. 1964)Α History of Greek Religion, Oxford, έλλ. Μτφρ., έκδ. Παπαδήμα 
1990, κυρίως σσ. 17-92.
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της ’Οδύσσειας, δηλαδή ώς αιτήματα διαμεσολάβησης των θεών 
γιά αποκατάσταση του δικαίου σέ περιοχές πρακτικών ζητημάτων. 
Δέν είναι ύμνογραφίες οΰτε θέτουν το αίτημα γιά μεταφυσική 
κάθαρση ή αποκατάσταση του πιστοί) σέ χώρους πού αφορούν 
κάποια σωτηριακή επαγγελία γιά μεταθανάτιο προσδοκία. Είναι, 
όπως άλλωστε καί ολη ή 'Ομηρική θρησκεία, ή αποκατάσταση 
ζητημάτων πρακτικής δράσης μέ τήν θεϊκή διαμεσολάβηση.


