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Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΝ Ε Ι Σ Τ Η Ν Π Ο Ι Η Σ Ι Ν T O T Ο Μ Η Ρ Ο Υ * 

Λέγομεν πολιτεία και άτομον εις την ποίησιν του Ό μ η ρ ο υ και οχι κατά 
τους ομηρικούς χρόνους. 

Ή διάκρισις είναι ενδιαφέρουσα πολλαπλώς. 'Αλλ* εις ημάς άρκεΐ να προσ-
έξωμεν εν μόνον σημεΐον. "Οπως ό τίτλος υπαγορεύει, έξετάζομεν έ^ώ τί ή ποίη-
σις του Όμηρου παρέχει εν σχέσει προς το θέμα μας. Έπομένοις, ή ποίησις 
αΰτη είναι δι' ήμας ή κυρία πηγή, οιαδήποτε δε άλλη πηγή είναι απλώς βοηθη
τικού, ερμηνευτικού κατ' εξοχήν, χαρακτήρος. "νΑν το θέμα μας άνεφέρετο εν γένει 
εις τους ομηρικούς χρόνους, τότε και πολλά άλλα, οχι δε όλιγώτερον ή αρχαιο
λογία καί μάλιστα ή μυκηνολογία, θα ήσαν επίσης κύριαι πηγαί μας και θα 
παρεπορεύοντο προς την ποίησιν του Ό μ η ρ ο υ . 

ΙΙολιτεία και κοινωνία είναι τα πρωταρχικά, τα sine quibus non, στοιχεία 
του πολιτισμού εις τον άνθρωπον. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει κοινωνικός και πολι
τικός βίος καί ό άνθρωπος υφίσταται έκπτωσιν, πού δεν απέχει πολύ άπό τήν 
κατάστασιν του κτήνους ή του θηρίου. Ό "Ομηρος ήδη ήτο ενήμερος αυτής 
της αληθείας. 

Τυπικον παράδειγμα οί Κύκλωπες. Τους παριστά να μή έχουν κοινωνίαν 
μεταξύ των ούτε χώρους συνελεύσεως προς συζήτησιν και λήψιν άπό κοινού απο
φάσεων, να μή γνωρίζουν ύπακοήν εις θείον ή άλλον νόμον καί τήν κατ ' αυτόν 
πραξιν : «τοϊσιν δ' οντ' άγοραι βοχ?.ηφόροι οντε Οέμιστες» εις αυτούς δεν υπάρ
χουν ούτε συνελεύσεις προς λήψιν αποφάσεων ούτε κατ' έ'θος νόμοι, μας λέγει 
χαρακτηριστικούς ό ποιητής εις τήν Όδύσσειαν (Ι 112). Οί Κύκλωπες δια τον 
ποιητήν, παρά τήν ύπεράνθρωπον σωματικήν των δύναμιν, υπολείπονται των ανθρώ
πων, καθ' όσον είναι απολίτιστοι. 

"Ο,τι περί πολιτείας και κοινωνίας μας προσφέρει ό "Ομηρος έπ ' ούδενί λόγω 
είναι άμελητέον. Συνήθως θαυμάζομεν τον "Ομηρον απλώς ως ποιητήν, ως αυτό 
τούτο διδάσκαλον του ποιητικού λόγου. Ά λ λ ' ή παιδευτική του σημασία δια τον 
άνθρωπον, πού είναι μέλος κοινωνίας καί πολιτείας, δέν φαίνεται, τουλάχιστον 
όσον της αξίζει, να εξαίρεται εις τήν συνείδησίν μας. Έ ν τούτοις καί αν δεν 
στρέψωμεν τήν προσοχήν εις τα ρεύματα ιδεών τών νεωτέρων χρόνων εις το πολι-
τικον καί το κοινωνικον πεδίον, άπό τα όποια ρεύματα έμμεσος μάλιστα ομη
ρική έπίδρασις δέν δύναται να άποκλεισθή* καί αν περιορισθώμεν εις τήν έλληνικήν 
αρχαιότητα, έκπλήσσουσα θά είναι ή κάρπωσις. Ό πολύς Jaeger άντίκρυζε τήν 
δλην λογοτεχνίαν καί φιλοσοφίαν τών 'Αρχαίων Ελλήνων ως ύπόθεσιν παιδείας 
έν γένει, περί τούτου δε καί ήμεΐς δι' ολίγων άλλοτε διελάβομεν *. Γνωστοί είναι οί 
λόγοι, οί όποιοι άναγινώσκονται εις έπικριτήν υπό τινας επόψεις τοΰ Όμηρου, εις 
τον Πλάτωνα ( Πολιτ. 606 Ε ) , κατά τους οποίους «τήν 'Ελλάδα πεπαίδενχεν οντος 
ό ποιητής», ήτοι τήν Ε λ λ ά δ α έχει εκπαιδεύσει αυτός ό ποιητής. 

* Ή παρούσα πραγματεία ύπήρξεν ή κυρία ομιλία κατά τα Όμήρεια της Χίου τοΰ 1969 
καί το β' Διεθνές Όμηρικον Συμπόσιον. Συντετμημένη διάλεξις έγένετο είς το Λαϊκον Πανεπι-
στή.αον της Εταιρείας τών Φίλων του Λαοϋ κατά το τρέχον έτος. Πρώτη όίνευ σημειώσεων 
καί άλλως περικεκομμένη δημοσίευσις έν The International Homeric Symposium 1969 της 
Διεθνούς Εταιρείας 'Ομηρικών Σπουδών, σελ. 9 κ.έξ. Το ένταϋθα δημοσιευόμενον κείμενον 
έχει άναθεωρηθη καί έμπλουτισθη δι' ολίγων, έκ τών μάλλον απαραιτήτων, σημειώσεων. 

1) Βλ. Άθηνδν, τόμ. ΞΕ' (1961), σελ. 249 κ.έξ. (νεκρολογία Werner Jaeger υπό 
Θ. Στ. Τζαννετάτου). 
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Έ π ί τούτοις, φυσικός πρέπει να εΤναι ό αφορισμός και άλλων κχί του Jaeger 
οτι τα 'Ομηρικά Ποιήματα ήσαν δια τον Ά ρ χ α ΐ ο ν "Ελληνα ο,τι είναι ή Βίβλος δια 
πολλούς των χριστιανών, πηγή βεβαίως ζώσης εμπνεύσεως και φρονηματισμου. 
Ώ ς προς τούτο, άναφερόμεθχ εις συγκεκριμένα έκ της ελληνικής αρχαιότητος 
περιστατικά. Δεν έπιμένομεν εις τήν έκ του Πλουτάρχου εΐδησιν περί του 'Αλε
ξάνδρου (Άλέξ. Η ' ) , κατά τήν οποίαν ò ούδενος δεύτερος πολεμιστής εκείνος 
τήν Ί λ ι ά δ α «εΐχεν αεί μετά τον εγχειριδίου κειμένην υπό το προσκεφάλαιον». 
Δεν έπιμένομεν, έξ άλλου, είς γνωστόν και εύστοχον παρατήρημα του Grube, το 
όποιον συμπληρώνει τήν ανωτέρω εϊδησιν ουσιαστικώς, κατά το παρατήρημα δε 
τοϋτο οί ομηρικοί ήρωες, αιώνας προ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήσαν δια κάθε 
σπουδαστήν οί ήρωες οί ιδικοί του. Έπιμένομεν, και μάλιστα αρκετά, εις άλλο και 
ύφ' ημών χρησίμοποιηθέν περιστατικόν *, καθ' όσον τούτο συνδέεται προς τον κοινον 
πολίτην τών αρχαίων 'Αθηνών, ήτοι της πόλεως, ή όποια ύπήρξεν ή πλέον πρόσφο
ρος δι' επιδράσεις και εξελίξεις, κατά τήν αρχαιότητα. Ό Νικήρατος εις το Συμπό-
σιον του Ξενοφώντος (Γ ' , 5) λέγει δτι έχει αποστηθίσει κάθε όμηρικον στίχον, 
δύναται δε αυτοστιγμεί «Ιλιάδα ολην και Όδύσσειαν από στόματος ειπείν», ήτοι 
να άπαγγείλη όλόκληρον τήν Ί λ ι ά δ α και τήν Όδύσσειαν άπο μνήμης. ΕΊς παρα-
τήρησιν του συνομιλητου του 'Αντισθένους δτι οί ραψωδοί κάμνουν το 'ίδιον, 
άντιπαρατηρεΐ ό Νικήρατος οτι δεν παρέρχεται ήμερα, χωρίς να τους άκούση. 

Σαφής είναι ή έ'νδειξις ενταύθα. Ή άποστήθισις τών Ό μ η ρ ι κ ώ ν Ποιημάτων 
ήτο κάτι το οχι ασύνηθες εις τάς 'Αρχαίας 'Αθήνας οχι μόνον δια τον ραψωδον 
άλλα καί διά τον κοινον πολίτην. Να άποτολμήσωμεν τον λόγον δτι τα ποιήματα 
ταύτα εΐχον καταστή κτήμα της λαϊκής μάζης ; Καί αν τοΰτο είναι πολύ, πώς 
δεν δικαιούμεθα τοιαύτα συγκεκριμένα περιστατικά να έντάξωμεν εις έκ τών 
πραγμάτων άποτίμησιν τών γενικών χαρακτηριστικών περί της εν γένει παιδευ
τικής επιδράσεως τών Ό μ η ρ ι κ ώ ν Ποιημάτων είς τους Αρχαίους Έ λ λ η ν α ς ; 

Ό π ω σ δ ή π ο τ ε , ταύτα συμπληρώνει ή πολλαχόθεν προκύπτουσα διαπίστωσις 
δτι τα ποιήματα ταΰτα του Ό μ η ρ ο υ έσήμαινον πολλά δια τον Ά ρ χ α ΐ ο ν Έ λ λ η ν α 
στοχαστήν της πολιτείας καί της κοινωνίας, ιδία κατά τα πρώιμα στάδια του στο
χασμού τούτου. Ά λ λ α καί ό Πλάτων ακόμη καί ό Αριστοτέλης βραδύτερον, οί 
τελειωταί, ώς έφιλοδόξησαν, του στοχασμού τούτου, αντλούν άφθόνως χο>ρία έκ 
τών Όμηρικών Ποιημάτων είς έπιδοκιμασίαν, άδιάφορον, ή άποδοκιμασίαν, δμως 
όπωσδήποτε εν τη συναισθήσει δτι είς τα ποιήματα ταϋτα ανευρίσκουν κ α τ ' άξίαν 
πηγήν εις τον στοχασμον τούτον. 

Περιοριζόμενοι είς τους 'Αρχαίους Έ λ λ η ν α ς καταξιουμεν τήν κατά ταύτα 
κάρπωσιν, δταν άναλογισθώμεν δσα ούτοι έπετέλεσαν έπί του κοινωνικού πεδίου, 
πολλώ δε μάλλον, δταν λάβωμεν υ π ' όψιν δτι ούτοι με τήν σταθεράν πάντοτε 
τάσιν προς άναζήτησιν του νέου καί πρωτότυπον δημιουργίαν ήδυνήθησαν να 
πλάσουν πάσας τάς εν τ ω κόσμω μορφάς πολιτείας, άπο της απολύτου μοναρχίας 
μέχρι της άκρατου δημοκρατίας, είναι δέ χαρακτηριστικον δτι ούτοι ουδέ το άντι-
προσωπευτικον κυβερνητικών σύστημα ήγνόουν 2 , με άλλας λέξεις το πολιτικον 
σχήμα, πλέον έξειλιγμένον του οποίου δ άνθρωπος δεν ήδυνήθη νά πλάση κατά τους 
έπειτα χρόνους καί νά έφαρμόση εως εις τάς ημέρας μας. Έ φ ' δσον ταΰτα έχουν 

1) Βλ. Θ. Σ τ . Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Ή Γλώσσα του "Εθνους καί οί 'Αρχαίοι, 'Αθήναι, 
1965, σελ. 11. 

2) Δεικνύεται τοϋτο είς τήν σχετικώς πρόσφατον είδικήν πραγματείαν τοϋ J . Α. Ο. 
L a r s en, Representative government in Greek and Roman history, University of Ca
lifornia, 1955. 
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οΰτως, τα περί πολιτείας κχΐ κοινωνίας παρ ' Ό μ ή ρ ω δέν νοείται νά άφίνουν άδιά-
φορον τον άνθρωπον και των ιδικών μας ά<όμη ήμερων. 

Εις τχ. κατά την εκ του Ό μ η ρ ο υ έπίδρασιν ταύτην έπεχειρήσαμεν νχ σπουδά-
σωμεν αποτελέσματα. Δέν άνιχνεύσχμεν τα πολλά και ποικιλοσύνθετα αίτια. 
Τοιαύτη, εις την άρμόζουσαν άρτίο^σιν, άνίχνευσις θα μας έφερε κατ ' ανάγκην 
μακράν και ίσως δλοις έ'ξω του ανήκοντος εις το θέμα μας χώρου. 'Λρκούμεθα 
λοιπόν να ύπογραμμίσωμεν εν μόνον γεγονός, το όποιον προδήλως δέν είναι το 
ολιγώτερον ένταΰθα σημαντικόν. Κύριον, ούτως ή άλλως, εις τα 'Ομηρικά Ποιή
ματα θέμα είναι ή εκστρατεία των Ελλήνων είς Τροίαν. Ή εκστρατεία αυτή 
αποτελεί την πρώτην και μόνην κατά τίνα συγκατάθεσιν ένωσιν των 'Αρχαίων 
Ελλήνων είς κοινόν εξω του ελλαδικού χώρου αγώνα. 

Λέγομεν μόνην, καθ' δσον ή υπό τον Μέγαν Άλέξανδρον κοινή εκστρατεία των 
'Αρχαίων Ελλήνων κατά των ΙΙερσών συνετελέσθη μετά στρατιωι ικήν νίκην επί 
μεγάλης μερίδος των Ε λ λ ή ν ω ν τούτων. "'Ας προστεθή βτι ο 'Ισοκράτης, ό κατ ' 
εξοχήν, κατά τους κλασσικούς χρόνους, εμπνευστής της πολιτικής ενώσεως των 
Ελλήνων, επικαλείται εις τον Παναθηναϊκον λόγον του την έ'νωσιν ταύτην των 
Ελλήνων, κατά την έκστρατείαν εις Τροίαν υπό τον Άγαμέμνο\α (§ 72 κ.εξ) 

Είπομεν εις την αρχήν δτι κυρία δια το θέμα μας πηγή είναι ή ποίησις 
του 'Ομήρου. 

Ή τοιαύτη τοποθέτησις, απλή ομολογουμένως και συγκεκριμένη, κάθε άλλο 
παρά είναι άπηλλαγμένη προβλημάτων. Δέν όμιλοΰμεν εδώ δια το πολυθρύλητον 
όμηρικον ζήτημα, καθ' δσον λόγος περί τούτου θα μας έ'φερεν εις κάποιαν θεω-
ρίαν περί της συνθέσεως τών 'Ομηρικών Ποιημάτων, στεΐραν λίαν ενδεχομένως 
και μη προάγουσαν πρακτικώς το θέμα μας. 

Όμιλοΰμεν έδώ δι' άλλα προβλήματα. Εις το γνωστόν πρόβλημα τών προσθη
κών καί τών παραφθορών του ομηρικού κειμένου έποικοδομητικήν εύρίσκομεν 
τήν παρατήρησιν δτι οχι σπανίως τοιαΰται εθεωρούντο άλ?;θτε άλλαι, φαίνεται 
δε καί εις ημάς υγιής ή μ.έθοδος να λαμβάνωμεν το κείμενον τοϋτο μέ πάν δ,τι 
ή πχράδοσις, ίδια ή αρχαία, επικυρώνει. "Αλλο σπουδαιον πρόβλημα, ως είναι 
ή ακρίβεια τών ειδήσεων του κειμένου, μόνον μέ γόνιμον καί δημιουργικήν διά-
θεσίν μας δύναται επιτυχώς να άντιμετωπισθή. Τά ομηρικά κείμε α, έ'ργον 
κατ' εξοχήν ποιητικής εμπνεύσεως, δέν είναι δίκαιον να λαμβάνονται ως έ'ργον 
ιστορίας καί να θεωρούνται ως παρέχοντα ιστορικώς ακριβή κατά πάντα καί εν 
ακολουθία στοιχεία, τοσούτο δέ μάλλον καθ' δσον συμβατικώς πολλάκις εις τα 
κείμενα ταϋτα χρησιμοποιούνται αριθμοί, ως καί επίθετα κοσμητικά, άλλα δέ 
τυποποιημένα, τρόπον τινά, εις αυτά στοιχεία διέπονται μεγάλως άπό άνάγκας 
είτε του μέτρου είτε της ποιητικής τέχνης εν γένει. Προφρόνως παρετήρησεν 
ήδη ό Ερατοσθένης δτι σκοπός του ποιητοΰ μας είναι δχι νά διδάξη, άλλα νά 
τέρψη, σκοπός βεβαίως οχι αλλότριος οιουδήποτε αληθούς ποιητοΰ. Τοιούτος δέ 
σκοπός δέν αντιστρατεύεται προς δ,τι έδέχθημεν προηγουμένως περί του Ό μ η 
ρου ώς παιδεύοντος ποιητοΰ. "Αλλο τό διδάσκω καί άλλο το παιδεύω, εφ' όσον 
μάλιστα δίδομεν είς αυτό οποίαν καί οι 'Αρχαίοι "Ελληνες εύρεΐαν έ'ννοιαν του 
ημερώνω, του διαπλάσσω τον άνθρωπον, ώς ό ανθρωπισμός επιβάλλει. 

Προς τήν άμφισβητουμένην πάντοτε ζωηρώς χρονολόγησιν τών Ό μ η ρ ι κ ώ ν 
Ποιημάτων συνδέεται εν άλλο, προφανούς δέ ουσιαστικής αξίας, πρόβλημα. 
'Οξεία, αν καί χωρίς άρτίαν στήριξιν, φαίνεται ή καλώς γνωστή παρατήρησις του 
Grube δτι ού^έν γνωρίζομεν δι' οσα ποιητικά έργα προηγήθησαν της Ίλιάδος καί 
της Όδυτσε ίας, τοιουτοτρόπως δέ θεωροΰμεν τά ποιήματα ταύτα ώς αληθές 
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λογοτεχνικόν θαύμα. Έ ν τούτοις, ταΰτα πρέπει νά είναι ή συσσώρευσις μακράς, 
επί αιώνας, ποιητικής παραδόσεως. 

Μάλλον βάσιμος και περιεκτική, προκύπτουσα και εκ της μελέτης των πολυα
ρίθμων πινακίδων της γραμμικής γραφής Β, προσφέρεται ή παρά Τ . Β. L. Webster 
άποψις. Κατά την άποψιν ταύτην, ή Ί λ ι ά ς καί ή 'Οδύσσεια είναι το τελικόν προϊόν 
ποιητικής παραδόσεως, το όποιον διασώζει διηγήσεις, τρόπους εκφράσεως και 
άλλα καθ' όλα τα στάδια αυτής, τουλάχιστον aitò τοϋ 15ου μέχρι του 8ου αιώ
νος π . Χ. ', προδήλως δέ è τελευταίος ούτος αιών λαμβάνεται ως μη ξένος προς 
τον χρόνον, καθ' ον συνετέθησαν τα Ό μ η ρ ι κ ά Ποιήματα, ή Ί λ ι ά ς πρώτον, ή 
'Οδύσσεια έπειτα. 

Κατά τήν μακράν ταύτην περίοδον, πολλά γνωστά εις ήμας, ως ή πτώσις 
του μυκηναϊκού πολιτισμού και ή κάθοδος των Δωριέων, ή και άγνωστα ελαβον 
χώραν, αί δ' εντεύθεν πολιτικαί, κοινωνικαί και άλλαι μεταβολαΐ έπρεπε να ειχον 
και έχουν άπήχησιν εις τα 'Ομηρικά Ποιήματα. 

Δύναται περαιτέρω νά ληφθή υπ' όψιν Οτι κατέχομεν ήδη μέρος του αρχείου 
του ανακτόρου τής Κνωσού, αναγομένου εις τον 15ον αιώνα λήγοντα ως και τοΰ 
αρχείου τής Πύλου, αναγομένου εις τον 13ον αιώνα λήγοντα επίσης, εκ τοΰ υλι
κού δέ τούτου, ώ ; καί εξ άλλων αρχαιολογικών τεκμηρίων, έτι δε και φιλολογικών 
πηγών είμεθα όλονέν και περισσότερον εις θέσιν νά διευκρινήσωμεν ότι ενταύθα 
μεν ό "Ομηρος διασώζει μυκηναϊκον κατάλοιπον, εκεί δε παρέχει στοιχείον 
τών ιδίων αύτοΰ χρόνων. Βεβαίως, δέν αποκλείονται οι κίνδυνοι εις τάς διευκρι
νήσεις ταύτας. 

Δικαιούμεθα πάντως νά πιστεύωμεν, εφ' όσον μάλιστα δεχόμεθα τήν άνάγνω-
σιν τών ανωτέρω πινακίδων, ότι ή άνακάλυψις αΰτη του Ventris έρριψε νέον 
και χρήσιμον φώς, δια νά λυθούν αί πολλαπλαι επί τοΰ προκειμένου δυσχέρειαί 
μας, άλλ' ίσως είναι ακόμη πρόωρα οριστικά κάπως εις έκτασιν καί ποιότητα 
συμπεράσματα. Δι ' ημάς κύριον παραμένει πάντοτε ποία ως προς το θέμα μας 
ή είκών είς τα 'Ομηρικά ποιήματα, επόμενος δέ προβληματισμός είναι ή άξιο-
λόγησις τής εικόνος είς τα στοιχεία αυτής καί περαιτέροί ή χρονική τοποθέ-
τησις αυτών. 

Έ ν σχέσει προς τήν πολιτείαν είς τήν όμηρικήν ποίησιν πρέπει ευθύς αμέ
σως νά έπισημανθή ουσιαστική ιδιοτυπία. Οι "Ελληνες καί οι Τρώες εύρίσκοντο 
είς κατάστασιν πολέμου. Τίθεται επομένως έν γένει το ερώτημα : ΑΊ μορφαί πο
λιτείας, τάς όποιας δυνάμεθα παρ" Ό μ ή ρ ω νά άνιχνεύσωμεν, όποιαιδήποτε καί 
αν είναι αύται, θα ήσαν άπαραλλάκτως αί αύται εις κατάστασιν ειρήνης ; 
Κατάφασις ένταΰθα είναι προδήλως δύσκολος. Είς τήν δυσχέρειαν ταύτην προστί
θεται άλλη, Οχι όλιγώτερον ουσιαστική, συνίσταται δέ αΰτη είς το Οτι δέν έχο-
μεν π α ρ ' Ό μ ή ρ ω μορφήν πολιτείας είς πλήρη τινά, έστω καί κατά τά κύρια 
στοιχεία αυτής, συγκρότησιν. 

Πάντως, δύναται νά ύποστηριχθή οτι ευρίσκονται τέσσαρα, τρόπον τινά, παρα
δείγματα πολιτικής τίνος οργανώσεως π α ρ ' Ό μ ή ρ ω , δύο είς τήν Ίλιάδα καί 
δύο είς τήν Όδύσσειαν. Ταύτα είναι το βασίλειον τής 'Ιθάκης, το φανταστικον 
βασίλειον είς τήν Σχερίαν, τήν γνωστοτέραν ώς νήσον τών Φαιάκων, έπειτα είναι 
ή πόλις τής Τροίας καί ή υπερεξουσία τοΰ 'Αγαμέμνονος. Μεγάλη όμοιότης 
είναι είς τά δύο πρώτα παραδείγματα, τά όποια ανήκουν είς τήν Όδύσσειαν καί 
τοποθετούνται είς τήν Δύσιν, Οχι δέ είς το Αιγαίον. Ή πόλις τής Τροίας είναι 

1) Βλ. Α. J . Β. W a c e , and F r . Η. S t u b b i n g s , A Companion to Homer, 
Λονδϊνον, 1963, σελ. 453. Έκ τοϋ πάντοτε σημαντικού συνθέτου τούτου έργου ουκ ολίγα 
ήντλήθησαν κατωτέρω, ώς ένδεικνύουν έπόμεναι σημειώσεις. 
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μάλλον ασιατική, άλλα προβάλλεται δι' οφθαλμών ελληνικών, του "Εκτορος δε ή 
εξουσία είναι πλέον εντυπωσιακή παρά ή του Πριάμου, πατρός του και βασιλέως. 

Μαλλον ιδιάζουσα είναι ή κατάστασις εις το βασίλειον της ' Ιθάκης. Ό Λαέρ
της, ό πατήρ του επί μακρά έτη εις έκστρατείαν απόντος βασιλέως, έχει άπο 
μακρού άποσυρθή, ούτε δε αυτός οΰτε άλλος κανείς αναπληρώνει τον απόντα 
'Οδυσσέα, τα πράγματα δε παριστούν ως πιθανόν δτι, αν ή Πηνελόπη ένέδιδεν 
εις κάποιον άπο τους μνηστήρας, ό νέος της σύζυγος θα καθίστατο βασιλεύς. 

Κοινον χαρακτηριστικον και εις τα τέσσαρα ταύτα παραδείγματα κάποιας 
πολιτικής οργανώσεως παρ' Ό μ ή ρ ω είναι ή σταθερά διάκρισις : πρώτον 6 άναξ 
ή βασιλεύς, έπειτα οι ευγενείς, οι κατά την έκφρασιν του ποιητοΰ «άριστήες» ή 
«ήρωες» ή και επίσης «βασιλείς», και τρίτον ό λαός ή οί λαοί. Είναι εις τήν 
διάκρισιν ταύτην, όπως συχνά παρατηρείται προσφυώς, κάποιαι καταβολαί δι ' δ,τι 
θα άκολουθήση βραδύτερον εις τον πολιτικον βίον : Ό εις, οί ολίγοι, οί πολλοί, 
με άλλας λέξεις ή μοναρχία, ή ολιγαρχία, ή δημοκρατία. 

'Αξίζει το ενδιαφέρον μας ό δρος άναξ. Μανθάνομεν Οτι ό μυκηναίος ανώ
τατος άρχων έκαλεΐτο wanax, ήτοι άναξ. Μεθ' "Ομηρον ό δρος wanax έχρησιμο-
ποιεΐτο μόνον περί θεού. Εικάζεται δτι ό μυκηναϊκός άρχων ούτος εθεωρείτο θεός, 
άλλ' εις τους χρόνους του Ό μ η ρ ο υ ό δρος wanax περί άνθρωπου έξηφανίσθη, ως 
καΐ το άνάκτορον, το ενδιαίτημα δι* αυτόν, δπου δεν ύφίστατο εισέτι τοιούτος 
άρχων, ώνομάζετο ούτος βασιλεύς. 

Ε π ο μ έ ν ω ς , έχομεν ενταύθα παρ' Ό μ ή ρ ω στοιχεία, το μεν κατάλοιπον μυκη-
ναϊκόν, το δε των ιδίων αύτοϋ χρόνων. 

Το τέταρτον παράδειγμα πολιτικής τίνος οργανώσεως παρ' Ό μ ή ρ ω , ή υπερ
εξουσία του 'Αγαμέμνονος, είναι το σπουδαιότερον και θα το έξετάσωμεν έκτε-
νέστερον. Ευλόγως. Διότι τοΰτο αναφέρεται εις πολιτικήν όργάνωσιν οχι τούτου 
ή εκείνου του μέρους, άλλα του συνόλου των εκστρατευόντων εναντίον της Τροίας 
Ελλήνων, περί τών οποίων έξ άλλης αιτίας ελέχθησαν ολίγα ανωτέρω. Το παρά

δειγμα τούτο φαίνεται ως το μάλλον σπουδαΐον άλλα και το μάλλον άμφισβητού-
μενον. Ό 'Αγαμέμνων είναι ό πλουσιώτερος απλώς και ό κραταιότερος τών 
'Αχαιών βασιλέων, ως εκ τούτου εκλεγείς ως αρχηγός της κοινής τών Ελλήνων 
εις Τροίαν εκστρατείας ; "Ή ούτος είναι ό άρχων, ό βασιλεύς τών βασιλέων, 
τρόπον τινά, ό Μέγας Βασιλεύς εις μίαν Ά χ α ϊ κ ή ν Αύτοκρατορίαν ηνωμένων τών 
Ε λ λ ή ν ω ν ; Είναι ενταύθα άμφισβήτησις, ή όποια άπο μακρού απασχολεί τους 
φιλολόγους και τους ιστορικούς, ουδέν δέ δεικνύει δτι εκ της έπιτελεσθείσης εις 
τήν έρευναν γενναίας προόδου προέκυψαν επί τέλους επαρκή τα στοιχεία, 'ίνα 
ή άμφισβήτησις άρθή. Δύναται μάλιστα να ύποστηριχθή δτι τα υπέρ της δευτέ
ρας απόψεως επιχειρήματα ανάγονται ε'ις αριθμόν χωρίων του Ό μ η ρ ο υ , τα όποια 
είναι δεκτικά οχι μόνον ταύτης άλλα καΐ εκείνης, εύσταθούσης επίσης, ερμηνείας. 
'Ιδού ώρισμένα εξ αυτών ι : Ό 'Αγαμέμνων εις το Α τής Ίλιάδος αποποιείται να 
άφήση τήν Χρυσηιδα, παρά τήν κατακραυγήν του στρατεύματος, τοΰτο δέ λαμβά
νεται ως δεικνύον απόλυτον τήν αρχήν αύτοΰ. Έ ν τούτοις, ή κόρη είναι, κατά 
τα τότε κρατούντα, ίδιωτικόν, ούτως ειπείν, κτήμα, ή δέ άποποίησίς του να άφήση 
αυτήν είναι απλώς άρνησις προσωπικής θυσίας. Το αυτό πράττει ό Πάρις εις 
το Η τής Ίλιάδος (στ. 3 4 5 κ.έξ.), άλλ' ουδείς εντεύθεν συνάγει δτι είναι ούτος 
αυτοκράτωρ τών Τρώων και τών συμμάχων των. Εις το Β τής Ίλιάδος (στ. 108) 
λέγεται δτι ό 'Αγαμέμνων «ποΧΚγ\οιν νήσοισι και "Αργεϊ παντϊ άνάσσει» : εις 

1) Πλείονα περί τούτων βλ. παρά G. Μ. C a 1 h ο u m έν τφ άρθρω Polity and Society (1) 
The Homeric Picture, τφ περιλαμβανομένω έν A. J. Β. W a c e and F r . H. S t u b -
b i n g s , A Companion to Homer, σελ. 434 κ.έξ. 
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πολλάς νήσους καί το "Αργός δλόκληρον βασιλεύει. Ή λέξις "Αργός ενταύθα 
λαμβάνεται ώς σημαίνουσα τήν ολην 'Ελλάδα, εν τούτοις δμως λαμπρώc ενδέχεται 
ή λέξις αυτή να έ'χη ένταϋθα μίαν άλλην άπο τάς καλώς γνωστάς σημασίας της. 

"Αν δεχΟώμεν εις τα χωρία ταύτα τήν άποδιδομένην υπέρ της δευτέρας από
ψεως έρμηνείαν, καίτοι αυτή δεν είναι ή μόνη ένταΰθα δυνατή, δυνάμεθα να άνα-
ζητήσωμεν λύσιν προσφεύγοντες εις τήν ύπόθεσιν δτι ό 'Αγαμέμνων, ώς οι βασι · 
λεΐς της Σπάρτης κατά τους 'ιστορικούς χρόνους, ειχεν αναλάβει μεγαλυτέραν 
έξουσίαν εν καιρώ πολέμου άπο έκείνην, ή οποία άνήκεν εις αυτόν εν καιρώ ειρήνης. 

Πάντως, άξιον προσοχής είναι δτι εις τήν Ίλιάδα ή άξίωσίς του είς ύπακοήν 
στηρίζεται υπ' αύτοΰ τοϋ Αγαμέμνονος καί υπ' άλλων οχι εις στρατιωτικήν ανάγ
κην, άλλ' εις τήν θέσιν αύτου ώς «σκηπτ ρούχου», ήτοι κατέχοντος το σκήπτρον, 
το σύμβολον απλώς της ανωτάτης αρχής. "Ο,τι εχομεν να προσφέρωμεν εν κατα
κλείδι είναι ό διαλογισμός πόσον δύσκολον είναι να δεχθώμεν δτι ο 'Αγα
μέμνων έν καιρώ ειρήνης ήσκει άνωτάτην αρχήν εις όλόκληρον τήν Ελλάδα, ήνω-
μένην υπό το σκήπτρον του. 'Αντιθέτως, φαίνεται προσφυεστέρα ή υπό πολλών 
παραδεκτή γνώμη Οτι ούτος κατά χρόνους μάλιστα, κατά τους οποίους τόσον ύπε-
λογίζετο ή εις πόρους δύναμις, ειχεν έν καιρώ ειρήνης εις τήν Ελλάδα το προβά
δισμα ώς υπερέχων επί τούτοις μεταξύ τών Ελλήνων βασιλέων, άπο το προβά
δισμα δε τοΰτο δυνάμεθα να μή άποκλείσωμεν κάποιαν προέχουσαν έξουσίαν, ή 
οποία βμως δέν έσήμαινε κυριαρχίαν επί τών άλλων βασιλέων. 

Φυσικά δέν θά άναγνωρίσωμεν εις τον 'Αγαμέμνονα μονάρχην, τρόπον τινά, ελέω 
θεοΰ. Τοιαύτη άντίληψις προβάλλεται δι' όνομαστον χωρίον της Ίλιάδος (Β 204-6) : 
«ουκ αγαθόν πολυκοιρανίη εις κοίρανος έστω, εις βασιλεύς, φ δώκε Κρόνου παις 
άγκυλομήτεω σκήπτρον τ' ήδε θέμιστας» : Τίποτε το καλόν δέν είναι ή πολυαρχία· 
εις ας είναι αρχηγός, εις βασιλεύς, είς τον όποιον ό υιός του Κρόνου με τάς σκό
λιας σκέψεις, δηλ. ό Ζευς, έδωκε καί σκήπτρον καί εξ Ιθους νόμους. 

Ή άντίληψις αυτή είναι πεπλανημένη. Ώ ς παρατηρεί ό Barker καί άλλοι, οι 
στίχοι ούτοι αναφέρονται είς τον επί κεφαλής τοΰ στρατού καί είναι λόγοι του 
'Οδυσσέως, απευθυνόμενοι είς άπειθαρχοΰν στράτευμα. 

Οι άλλοι βασιλείς δέν είναι υποτακτικοί τοΰ 'Αγαμέμνονος. "Εχουν τήν ιδίαν 
έκαστος στρατιωτικήν, θρησκευτικήν καί δικαστικήν έξουσίαν, ώς οι βασιλείς τοΰ 
τετάρτου είδους, οι κατά τους ηρωικούς χρόνους, όπως περιγράφει αυτούς ό 
'Αριστοτέλης εις τα Πολιτικά του {Γ' 1285b, 4 κ.έξ. ). 'Αλλ' ή εξουσία των 
αΰτη δέν είναι απόλυτος ούτε είς τήν ιδίαν έκαστου περιοχήν. Ό βασιλεύς, κατά 
κανόνα, παρ' Όμήρω συμβουλεύεται τους ευγενείς καί συνεργάζεται μέ αυτούς 
εις τήν λήψιν αποφάσεων καί τήν έκτέλεσίν των, έν γένει εις τήν άσκησιν της 
εξουσίας. Ούτοι ευρίσκονται σταθερώς πλησίον του, ακόμη καί είς τήν τράπεζάν 
του. Συχνά ονομάζονται εις τα Όμηρικά Ποιήματα καί αυτοί βασιλείς, ώς εϊ-
πομεν προηγουμένως, έχουν ιδίους έκαστος «θεράποντας καί εταίρους», ήτοι 
ακολούθους καί συντρόφους, ιδίας επίσης έκαστος εξουσίας καί καθήκοντα. 

Το τυπικώτερον παράδειγμα ώς προς το σώμα τοΰτο τών ευγενών έ'χομεν είς 
τήν νήσον τών Φαιάκων. Άναφέρομεν μίαν περίπτωσιν. Είς το Η τής 'Οδύσσειας 
(136 κ εξ.) ό 'Οδυσσεύς εισέρχεται είς τήν μεγάλην αϊθουσαν τοΰ ανακτόρου τοΰ 
'Αλκινόου καί ευρίσκει τον βασιλέα είς τήν τράπεζάν του. Πέριξ αύτοΰ κάθηνται 
οί προεστώτες τών Φα άκων, «ηγήτορες ήδε μεδοντες», ώς λέγεται εκεί. Ευρί
σκονται είς τήν σπονδήν προ τής αποχωρήσεως. Έκπλήσσουσα είναι ή σιωπή 
τής όμηγύρεως. Τήν διακόπτει ό πρεσβύτερος, ό καί άριστος ομιλητής των, ό 
όποιος ανοίγει τήν συνομιλίαν. "Οχι ό βασιλεύς. 

"Επειτα είναι ό λαός, το πλήθος τών ελευθέρων ανθρώπων, τών πολιτών, οχι 
φυσικά τών δούλων. Υπερβάλλει ή συνήθης άποψις, κατά τήν οποίαν το πλήθος 
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διακρίνεται άπο των ευγενών, εκ καταγωγής διεκδικούντων θείαν προέλευσιν. Συμ-
φωνότερον προς τα επί μέρους και το όλον τών 'Ομηρικών Ποιημάτων είναι να 
δεχθώμεν διάκρισιν οχι καταγωγής άλλα μεταξύ εχόντων και μη εχόντων έξου-
σίαν, και ταύτην διάκρισιν οχι μονολιθικήν. 

Εις το πλήθος τοΰτο οχι σπανίως φέρονται άξιαι λόγου αποφάσεις του βασι
λέως ή τών ευγενών. Σφάλμα είναι να νομίζωμεν δτι το πλήθος απλώς έξεδή-
λωνε δια βοής συ\αίνεσιν ή διαφωνίαν εις τάς αποφάσεις αύτάς. Συζήτησις 
ελάμβανε χώραν, μέχρις 6του ύπεβάλλετο πρότασις, τυγχάνουσα αποδοχής έκ μέ
ρους του πλήθους ή τουλάχιστον τής έκδηλου πλειονοψηφίας του. 

Και ως προς τους ευγενείς και ως προς τον λαον τα πράγματα είναι περισσό-
τερον δημοκρατικά άφ' ο,τι συνήθως νομίζεται. 

Ό βασιλεύς, οι ευγενείς, καΐ ό λαός αποτελούν το σώμα τής πολιτείας 
παρ' Όμήρω. 

Άλλα δεν είναι οι μόνοι κάτοικοι τής ομηρικής πόλεως. Είναι και άλλοι, 
όμως οχι πολλοί. Είναι οι δούλοι, οι «<5μώες» καί αϊ αδμωαίη. 'Αρχικώς, ως αϊ 
λέξεις δηλοΰν, έξ αιχμαλωσίας προελθόντες. Ούτοι είναι εις μικράν εν σχέσει προς 
τον δλον πληθυσμον άναλογίαν. Είναι επίσης οί πλανήτες καί οι μονίμως διαμέ
νοντες εξόριστοι ξένοι, ολίγοι φυσικω τω λόγω. Είναι τέλος οι «Θήτες». Σκοτεινή 
είναι ή θέσις των, παράδοξος δε ή ως προς τούτο σιωπή του ποιητοΰ. Βέβαιον 
φαίνεται δτι είναι ακτήμονες, εργαζόμενοι την γήν έπί μισθω, ολιγάριθμοι επίσης. 

Μετά τους ανθρώπους, καιρός είναι να ϊδωμεν τήν όμηρικήν πόλιν. Έν πρώ
τοις, κάτι ενδιαφέρον δια τον δρον. Πόλις παρ' Όμήρω είναι τα κτίσματα δια 
τους κατοικοΰντας. Κατά τους κλασσικούς χρόνους, είναι το σύνολον τών πολιτών : 
«άνδρες γαρ ή πόλις» μας πληροφορεί ό αρχαίος ιστορικός (Θουκ. Ζ', 77, 7), τοΰ 
οποίου ή ιστορία είναι κατ' εξοχήν πολιτική, ό Θουκυδίδης. Είναι πόλις, κατά τους 
κλασσικούς χρόνους, έν έσχατη αναλύσει δ,τι ημείς όνομάζομεν κράτος. 

Ή πόλις κατά πρωιμωτάτους χρόνους, κατά τους όποιους ασφάλεια ήτο4 κατά 
κανόνα, υπό αΐρεσιν, εύρίσκετο εις τοποθεσίαν ικανήν προς άμυναν. Ή τοιαύτη 
ικανότης έπετυγχάνετο πολλαπλώς. Ή πόλις εύρίσκετο επάνω εις λοφώδες σννή-
θως ύψωμα άπόκρημνον καί δυσπρόσιτον, συχνά δε ώχυρωμένον. Αύτη ήτο 
χώρος κατοικίας έν ταύτώ καί αμύνης. Οι κατοικοΰντες έκεΐ έμερίζοντο το προ-
νόμιον να ζουν εις αυτήν άλλ' επίσης καί το καθήκον να τήν υπερασπίζουν. Ύπο 
τους δρους τούτους, ή ίδιότης τοΰ πολίτου καί ή ικανότης να φέρη ούτος δπλα, 
κατ' έκ τών πραγμάτων αναγκαιότητα, ευρέθη εις συσχετισμόν, ό όποιος έκρά-
τησεν έπί μακρόν, δσον καί οι δροι εκείνοι, εις τήν σκέψιν τοΰ 'Αρχαίου Έλληνος. 
Δύναται περαιτέρω νά λεχθή δτι εις τον συσχετισμόν αυτόν κείται ή αρχή τοΰ 
νέου στρατοΰ οπλιτών κατά τους κλασσικούς χρόνους, τοΰτο δ' έσήμαινεν δτι μεγα
λύτερος αριθμός πολιτών μετρίων πόρων διεξεδίκει φωνήν εις τα δημόσια 
πράγματα καί έπέβαλλεν αυτήν. Οι κατοικοΰντες έκεΐ ήσαν ολίγοι : ό βασιλεύς, αν 
ύπήρχεν εις τήν πόλιν έκείνην, καί οι εκλεκτοί. Πρόσφατοι σχετικώς άνασκαφαί εις 
Εμπορείο τής Χίου απεκάλυψαν μικράν πόλιν, ή οποία, προδήλως, ίδρύθη τον 
8ον αι. άρχόμενον καί διετηρήθη μέχρι του 7ου λήγοντος. Ή πόλις αύτη άπετέ-
λει, ως φαίνεται, μονάδα έκ μιας δέ ή πλειόνων τοιούτων μονάδων κατά τους ομη
ρικούς χρόνους άπετελεΐτο το κράτος : ναός, μέγα οίκημα καί αριθμός μικρών 
οικιών. Εις τήν άπλουστάτην αυτήν μορφήν ομηρικής πόλεως δύναται νά νοήται 
προστιθέμενον καί το περί τήν πόλιν έδαφος. Εξελικτική πρέπει νά είναι ή μορφή, 
κατά τήν οποίαν ό δρος πόλις είναι το κεντρικόν, έπί υψώματος, φύσει δέ ή 
τέχνη ώχυρωμένον, μέρος τής πόλεως, δ,τι λέγομεν άλλως αάκρόπολιν», καί ή 
μορφή αύτη φέρει προς τήν πόλιν τών κλασσικών χρόνων, δτε οχι μόνον ή άκρο-
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πολις άλλα καί το ύπόλοιπον, χαμηλότερον, μέρος αυτής, ήτοι ή πόλις ολόκληρος, 
έπροστατεύετο δια τείχους. 

Ό ορός αγορά παρ5 Όμήρω διασώζει την πρωταρχικήν σημασίαν του καί 
παραγόμενος εκ του ρ. άγείρω ( = συλλέγω) σημαίνει συνάθροισιν, συνέλευσιν, 
έξέλιξις συνεκδοχική δε είναι ή σημασία : χώρος συνελεύσεως, την οποίαν συνή
θως άνάγομεν εις τους κλασσικούς χρόνους. Άλλα δύο χωρία παρομοιώσεων 
(Ίλιάδ. Π 387 κ. Όδυσσ. Μ 439), επίσης δέ χωρίον έκ της περιγραφής τής 
άσπίδος του Άχιλλέως (Σ 497), φαίνεται δτι παρέχουν την δευτέραν ταύτην 
σημασίαν του δρου. Έξετάζομεν δι' ελαχίστων εν μόνον, το τελευταΐον, των χω-
ρίων τούτων. Το χωρίον ανήκει εις μίαν άπο τάς σκηνάς ανθρωπίνου βίου πόλεων 
εν ειρήνη, έξεικονιζομένας εις την περιώνυμον νέαν ασπίδα του Άχιλλέως, έργον 
του 'Ηφαίστου. Ή πρώτη σκηνή είναι γαμήλιοι πομπαί δια μέσου τής πόλεως, 
ή δέ δευτέρα «νεϊκος», ήτοι φιλονικία μεταξύ δύο ανδρών, διεκδικούντων την άμοι-
βήν δια φονευθέντα. Ό ποιητής λέγει : «λαοί δ' είν άγορ^ εσαν αθρόοι». Εύλογος 
είναι ή τοπική σημασία ενταύθα καί, αν δεν λάβωμεν ύπ' όψιν το φερόμενον περαι
τέρω : «οί δέ γέροντες ήατ επί ξεστοϊσι λίθοις», ήτοι οι δέ γέροντες έκάθηντο 
εις λίθινα κατειργασμένα καθίσματα, δικαιούμεθα να άποδώσωμεν : οί δέ πολΐται εις 
τον χώρον τών συνελεύσεων ήσαν συγκεντρωμένοι. Έ φ ' δσον άποδεχθώμεν δτι τα 
χωρία ταΰτα διά λόγους γλωσσικούς καί άλλους ανήκουν εις τον 8ον αι., ευρισκό
μεθα εις την περίοδον, δτε ή αγορά τών κλασσικών χρόνων ήρχισε λαμβάνουσα 
τήν ΰπαρξίν της. Ύπο τάς συνθήκας ταύτας, καί ως προς την άγοράν, ή οποία 
αντιστοιχεί καί προς τήν έπειτα έκκλησίαν του δήμου, το θεμελιώδες τούτο χαρα-
κτηριστικον τής πόλεως - κράτους εις τον έλληνικύν κόσμον, άνιχνεύομεν ήδη παρ* 
Όμήρω τήν άναγκαίαν μετάβαση. Ώ ς προς τήν άγοράν, ας μας έπιτραπή ιδιά
ζουσα προσθήκη. Είς τήν φανταστικήν νήσον τών Φαιάκων έ'χομεν προηγμένην, 
τρόπον τινά, μορφήν πόλεως : μέ τείχος περί τήν πόλιν, μέ άλλα καί άγοράν. Άλλα 
το άνάκτορον του Αλκινόου είναι μυκηναϊκόν. Το παλαιον καί το νέον, ή παρά-
δοσις καί ή έξέλιξις παραπορεύονται καί εδώ, όπως τόσον συχνά άλλαχου, εις τα 
ποιήματα του Όμηρου. 

Απλή είναι ή διάρθρωσις αυτή είς τάξεις τής πολιτείας παρ' Όμήρω. Δέν 
υπάρχουν είς αυτήν διαταξικοί, τρόπον τινά, θεσμοί, δπως εύρίσκομεν αυτούς 
είς έπιγενομένας έλληνικάς πολιτείας. Άγραφον είναι ε'ις αυτήν το πολίτευμα 
καί ή Σπάρτη άργότερον έζησε μέ άγραφον επίσης πολίτευμα. Νόμοι γραπτοί 
δέν υπάρχουν. 

Άλλ' ή δίκη καί ή θέμις παριστούν τήν εννοιαν τής δικαιοσύνης, τήν οποίαν 
πρώτον έδιδάχθη ό "Ελλην πολίτης εις τα Όμηρικά Ποιήματα. Οί δικασπόλοι 
άνδρες, ήτοι «ο βασιλεύς καί οι γέροντες», είναι φύλακες είς «τας θέμιστας)) 
(Ίλιάδ. Α 238 κ.έξ.), λαμβάνουν δέ αποφάσεις οχι αυθαιρέτους. "Εχουν ως βάσιν 
το εθος καί τήν έκ κοινής εμπειρίας γευσιν δικαίου καί αδίκου, εντεύθεν δέ τείνει 
να δημιουργηθή σώμα άγραφου δικαίου, έκ του οποίου επηρεάζονται αποφάσεις 
είς το μέλλον επί ομοειδών αντικειμένων. Πηγή λοιπόν του δικαίου παρ' Όμήρω 
είναι τό εθος, ή συνήθεια. Παρεμφερή έ'ννοιαν ειχεν αρχικώς ή λ. νόμος, ή οποία 
λέξις τοσαυτα λέγει βραδύτερον είς τήν πόλιν - κράτος περί του δικαίου μέ τήν 
δικανικήν σημασίαν, πού έχει καί σήμερον. Έξέλιξις αναγκαία είναι άπο τας 
θέμιστας τής ομηρικής πολιτείας είς τους θεσμούς καί τους νόμους τής νέας πό
λεως. 'Εκεί είναι οί βασιλείς, έδώ είναι οί θεσμοθέται καί οί νομοθέται. 

Τοιαύτη ή πολιτεία παρ' Όμήρω, δπως συνθέτουν αυτήν δσα, κύρια ή μή, 
στοιχεία ήδυνήθημεν εδώ να σπουδάσωμεν. 

Ή πολιτεία αύτη είναι αριστοκρατική. Θεμελιοΰται είς τήν ύπεροχήν, τούτο 
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δέ κατ5 αρχήν, εφ* δσον άφορμάται εκ της άμίλλης, είναι, τολμώμεν νά εϊπωμεν, 
δείγμα υγιούς πολιτείας. 

'Αριστοκρατική επίσης είναι καί ή περιώνυμος φανταστική πολιτεία του Πλά
τωνος. 'Αλλ' υπάρχει διαφορά. Ή υπεροχή εκεί είναι κατά λόγον παιδείας καί 
ήθους. Ένταΰθα είναι κατά λόγον πρωτίστως ικανότητος, ηρωισμού, θα έλέγομεν, 
εν πολέμω. Ή γη στηρίζει τήν παρ' Όμήρω πολιτείαν καί δημιουργεί τάς τά
ξεις εις αυτήν. Βιομηχανία, έμπόριον, ναυτιλία δεν έχουν ακόμη άναπτυχθή εις 
πηγάς πλούτου καί δυνάμεως. Ώ ς 6λαι αϊ εις τήν γήν στηριζόμεναι πολιτεΐαι, 
καί ή ομηρική είναι προσηλωμένη εις τήν παράδοσιν, άλλ' ή παράδοσις αύτη, 
πάν άλλο ή μονολιθική καί καταθλιβούσης ομοιομορφίας, σείεται από τήν ευ-
στροφον καί πολύτροπον τάσιν αναζητήσεως του νέου, δια τήν οποίαν ώμιλήσα-
μεν εις τήν αρχήν. Είναι, ώς προς τούτο, ή ομηρική πολιτεία γνησίως ελληνική. 
ινΑν δεχθώμεν δτι ή ποίησις γίνεται καθ' όμοίωσιν προς τον κόσμον, τον όποιον 
απεικονίζει, κατ' αναγκαιότητα θα δεχθώμεν δτι εις τήν όμηρικήν ποίησιν ανι
χνεύονται οία καί εις τήν όμηρικήν πολιτείαν χαρακτηριστικά : ή προσήλωσις 
εις τήν παράδοσιν καί ή τάσις προς άναζήτησιν του νέου καί πρωτότυπον δη-
μιουργίαν. 

» 
"Ηδη θα έξετάσωμεν το άτομον παρ' Όμήρω. Εις τήν όμηρικήν πολιτείαν1 

δπως τήν είδομεν προηγουμένως, είχε το άτομον να ζήση καί να άναπτυχθή. Α, 
σχέσεις του με τα άλλα άτομα καί τήν δλην κοινότητα, εις τήν οποίαν άνήκεν 
είναι πολύ ολιγώτερον παράγγελμα καί κανών ηθικής κατά θεωρίαν άφ' δ,τι είναι 
πράξις. Σήμερον ή πράξις αύτη, οι τρόποι ζωής τιμώνται βεβαίως ώς εύχά-
ριστον έφόδιον εις τήν κοινωνικήν καί τήν επαγγελματική ν δραστηριότητα, άλλα 
θεωρούνται όλιγωτέρας σημασίας παρά ό νόμος, ή θρησκεία, ή κρατική εξουσία. 
'Αντιθέτως, εις τήν όμηρικήν πολιτείαν οι τρόποι ζωής έσήμαινον το πάν ακριβώς, 
διότι δεν ύπήρχον, ώς εϊδομεν, νόμοι γραπτοί, επί τούτοις δέ, καθ' δσον ή θρη
σκεία μόλις ήρχιζε τότε να εκτείνεται εις προβλήματα ηθικής πράξεως. Το άτο
μον, το όποιον έγνώριζε πώς νά πράττη καλώς εις κάθε σχέσιν του, ώς υιός, 
ώς σύζυγος, ώς πατήρ, ώς ξένος, ώς ικέτης, ώς πολίτης κλπ., χωρίς να έ'ρχε-
ται εις σύγκρουσιν προς το κοινον αίσθημα, θα ήτο ό gentleman, ώς θα έλέ
γομεν σήμερον. Το κοινον τοϋτο αίσθημα εις τήν πρακτικήν δεοντολογίαν της 
ζωής έτρεφον ή δίκη καί ή θέμις, πού εί'δομεν προηγουμένως. Το θεμελιώδες 
τούτο χαρακτηριστικον εύρίσκομεν εις το άτομον παρ' Όμήρω άπα τήν ταπεινο-
τάτην αρχήν έ'ως εις τήν κορυφήν της πολιτείας, άπο τον δοΰλον ακόμη εως εις 
αυτόν τον βασιλέα. Αίφνης, οι τρόποι ούτοι ζωής προδιαγράφουν δτι ό βασιλεύς 
θα ζητήση γνώμην άπο το συμβούλιον τών ευγενών καί με τήν εύκαιρίαν αυτήν 
θα τους προσκαλέση εις θυσίαν καί γεύμα. Οι αυτοί τρόποι θα οδηγήσουν τον 
Εύμαιον εις άφοσίωσιν προς τήν οίκογένειαν, τήν οποίαν υπηρετεί, αύτη δέ του 
ανταποδίδει στοργήν. Περαιτέρω, οι τρόποι ούτοι εξασφαλίζουν εις τον ξένον 
φιλοξενίαν, τοιουτοτρόπως δέ περιηγήσεις καί διαμονή εις ξένας χώρας, παρά τους 
ευνόητους τότε κινδύνους, καθίστανται δύναται καί πηγνύονται φιλίαι μεταξύ 
οικογενειών άπο πατρός εις υίόν. Δεν ευρίσκονται ευκόλως οπουδήποτε άλλαχοϋ 
σκηναί με τήν θέρμην της πραγματοποιηθείσης παλαιότερον φιλοξενίας, δπως εις 
το Ζ της Ίλιάδος με τον διάλογον Διομήδους καί Γλαύκου. Οι δύο άνδρες, μεταξύ 
των άγνωστοι, είναι αντίπαλοι εις τήν μάχην, έτοιμοι να πλήξουν άμειλίκτως ό 
είς τον άλλον με τα κραδαινόμενα δόρατα. 'Αναγνωρίζονται δμως αμοιβαίως, ώς 
«Ιεΐνοί πατρώιοι», ώς έχοντες μεταξύ των δεσμον φιλοξενίας εκ πατρός, πηδούν 
κάτω άπο τους ίππους των, σφίγγουν αμοιβαίως τάς χείρας καί ανταλλάσσουν 
τα δπλα των. 
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ΟΊ τρόποι ούτοι ζωής δεν έχουν τίποτε το περίτεχνον, είναι απροσχημάτιστοι 
και προσφέρονται με απλότητα πηγαίαν και άλήθειαν. Καθώς δε είναι καθολικον 
φαινόμενον εις την όμηρικήν κοινωνίαν, συγκρατούν τον ίσχυρον εξ ενός καί 
προστατεύουν τον αδύνατον εξ έτερου, υπό τους δρους δε τούτους φέρουν εις ήμε-
ρότητα του βίου και αποτελούν σπουδαίαν δύναμιν ε'ις τον όμηρικον κόσμον. 
Εις τον Έλληνισμον των έπειτα χρόνων αναδεικνύονται οι τρόποι ούτοι σπουδαιότερα 
ακόμη δύναμις, άλλ' ή παλαιά των καΐ τόσον θέλγουσα άπλότης έχει κάπως υπο
χωρήσει εις την έκζήτησιν και τον σκεπτικισμόν, εν φ έχουν ούτοι ήδη τοποθε-
τηθή καλύτερον εις δ,τι λέγομεν μεσότητα, ε'ις θέσιν δηλονότι μεταξύ της ελλεί
ψεως καί της υπερβολής, εις τον χώρον, δπου το μέτρον κυριαρχεί. 

Ύπο τοιούτους βασικούς δρους περιβά λλοντος, εις την όμηρικήν κοινωνίαν 
αναπτύσσεται το άτομον σχεδόν άβιάστως? παρά την μη δημοκρατικήν μορφήν 
τής πολιτείας. Καί αναπτύσσεται τούτο, εφ' δσον μάλιστα συντρέχει ή φύσις, 
εις ιδίαν προσωπικότητα. Βεβαίως, δεν δικαιούμεθα ούδ' επί στιγμήν να λησμο-
νώμεν τα τραχέα έργα του πολέμου καί το ιδεώδες τής επί τούτοις κατ' εξοχήν 
υπεροχής, τα όποια τόσον χαρακτηρίζουν τον κόσμον του Όμηρου. Βεβαίως, 
δεν λησμονουμεν αυτά, άλλα καί δεν δεχόμεθα δτι το άτομον ε'ις τον κόσμον 
εκείνον κατεδαπανάτο αποκλειστικώς εις αυτά. 

Θάλπος, άπροσποίητον κατά κανόνα θάλπος, χαρακτηρίζει τήν ζωήν του άτο
μου ήδη από του λίκνου. *0 οφθαλμός του ποιητου ανευρίσκει τοΰτο εις σπου
δαία άλλα καί είς άπιθάνως μικρά στοιχεία. Το συλλαμβάνει με άπροσδόκητον 
άσφάλειαν καί το αποδίδει με θυμόσοφον διάθεσιν : ή μητέρα, πού κρατεί 
μακράν άπο το κοιμώμενον βρέφος της ενοχλητικά έντομα, «τις μυΐγες» (Ίλιάδ. Δ 
130 κ.έξ)· ή μικρά κόρη πού πιάνει το φόρεμα τής βιαστικής μητέρας της καί 
«δακρνόεσσά μιν ποτιδέρκίται», με δάκρυα τήν προσβλέπει εις θερμήν παρά-
κλησιν, δια να τήν «σήκωση αγκαλιά» (Ίλιάδ. Π 7 κ.έξ.)" ό μικρός Άχιλλεύς, πού 
δεν θέλει να φάγη, αν ό παιδαγωγός του Φοίνιξ δεν τον καθίση εις τα γόνατα 
του καί τον «ταίση»,άλλά τότε του καταβρέχει τον χιτώνα με το κρασί, πού «βγά
ζει» άπο το στόμα (Ίλιάδ. Ι 485 κ.έξ. ) ι . 

Άντίστοιχον θάλπος καί εις τάς έπειτα ηλικίας αντιστοίχως προβάλλει ό 
ποιητής. Ό Άχιλλεύς, νέος πλέον, καί ό Πάτροκλος, πού βοηθούν τους πατέρας 
των εις τήν θυσίαν καί τήν ύποδοχήν ξένων (Ίλιάδ. Λ 771 κ.έξ.). Νέοι καί νέαι, 
πού ανάμεικτοι εργάζονται καί διασκεδάζουν εις τον τρυγητον καί τον χορόν. 
Πού ό χωρισμός τών φύλων καί ό εγκλεισμός τής γυναικός εις τον γυναικωνίτην 
των έπειτα χρόνων καί αυτών τών κλασσικών εις τάς δημοκρατουμένας 'Αθήνας ; 
Εις στίχους του ποιητοΰ παρακολουθοΰμεν τάς νέας αύτας καί τους νέους εις 
γεγονός άπο τα μεγαλύτερα τής ζ ο ^ των, εις τον γάμον των. Είς τήν ασπίδα 
του Άχιλλέως, κατά τήν γνωστοτάτην περιγραφήν εις το Σ τής Ίλιάδος έξει-
κονίζονται γάμοι εις πόλιν καί συμπόσια, «γλέντια». Αι νύμφαι προπέμπονται 
άπο τα σπίτια των καί συνοδεύονται καθ' όδον εις το φώς λαμπάδων με χορούς 
νέων καί τραγούδια καί τους γλυκείς φθόγγους αύλου καί φόρμιγγος. Αι γυ
ναίκες ϊστανται είς τα πρόθυρα τών «σπιτιών τους» καί παρακολουθούν μέ θάμβος 
(Ίλιάδ. Σ 495 κ.έξ.). Κάτι βασικώς άντίστοιχον καί είς τον οίκον βασιλέως, 
εις το άνάκτορον του Μενελάου, κατά τήν εξ ϊσου γνωστήν περιγραφήν είς το Δ 
τής 'Οδύσσειας, μέ τους διπλούς γάμους, του υιού του καί τής κόρης του. Κατά-
μεστον άπο κόσμον το άνάκτορον. Συμπόσιον, τραγούδι καί χορός. Κάτι τέλος 
άντίστοιχον είς αυτόν τον "Ολυμπον, κατ' όλιγώτερον γνωσιήν περιγραφήν είς 

1) Πλείονα παραδείγματα παρά C. Μ. Galli ο um, ενθ' άνωτ., σελ. 441. 
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το Ω της Ίλιάδος, με τους γάμους του Πηλέως καί της Θέτιδος. Όλοι οι Θεοί 
παρόντες. Ό 'Απόλλων είχε την λύραν του καί, ως φαίνεται, έτραγούδησε (Ίλιάδ. 
Ω 62 κ.έξ. ). Πρίν κατακλείσωμεν την εικόνα, την μεταφέρομεν εις δ,τι είναι 
έξαίρετον αληθώς εις θάλπος καί βίωμα εις τον όμηρικον κόσμον, εις έργα, τα 
όποια προστατεύει ό Ζευς ό ξένιος, εις την φιλοξενίαν. 'Από τάς πλέον θελγούσας 
είναι αί σκηναί εις την Όδύσσειαν δια πρόσωπα, τα όποια φιλοξενούνται. Ό ταξι
διώτης, πού έχει ήδη αποκάμει, γίνεται δεκτός με έγκάρδιον χαφετισμον άπο τον 
οίκοδεσπότην. 'Απαλλάσσεται άπο τα όπλα, του προσφέρονται λουτρον και κα
θαρά ενδύματα, μόνον δε μετά το γεύμα ερωτάται ποιος είναι. Καθ' ολην την 
φιλοξενίαν, προστατεύεται άπο κάθε τραχύτητα, πλούσια δε δώρα του προσφέ
ρονται κατά την άποχώρησίν του. 

Το άτομον, είπομεν ολίγον προηγουμένως, αναπτύσσεται εις την όμηρικήν 
κοινωνίαν εις ιδίαν προσωπικότητα. Με δσα στοιχεία ήδυνήθημεν να παρουσιά-
σωμεν εδώ έζητήσαμεν να προσδώσωμεν ούσίαν εις την θεωρητικήν αυτήν γνώ-
μην. Ούσίαν, τρόπον τινά, εκ των έσω. Ούσίαν δυνάμεθα επίσης να προσφέρωμεν 
καί εκ τών εξω. "Ηρωες καί ηρωίδες, επώνυμοι — άδιάφορον — ή ανώνυμοι, αφθο
νούν εις τά ποιήματα του Όμηρου. Καί ούτοι έθρεψαν τήν σκέψιν καί μάλιστα 
το φρόνημα τών επιγενομένων Ελλήνων άλλα καί του άνθρωπου εν γένει. 
*Ας προστεθη δτι οι ήρωες ούτοι καί αί ηρωίδες έθρεψαν το άττικον δράμα, δη
μιούργημα της άνθρωπίνης διανοίας, δια τήν ζωήν του οποίου δεν υπάρχει, ως 
φαίνεται, δριον τόπου ή χρόνου. 

Ό κόσμος του 'Ομήρου είναι μικρός εις γεωγραφικήν έ'κτασιν, μόλις είκοσι 
τρεις φοράς μεγαλύτερος της Γαλλίας. 'Αλλά το μήνυμα άπο τον κόσμον αυτόν 
δεν είναι εις ακτίνα ενεργείας μικρόν καί κάθε άνθρωπος, ήρως ή μή, δύναται 
να το λάβη. Εις τήν πολιτείαν κατ' εξοχήν καί το άτομον παρ' Όμήρω εκφρά
ζεται το μήνυμα τοΰτο. 

ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΙΑΜΒΟΙ 

Πάντων μάλιστα θεομαχεϊν εμοί δοκει 

δς εν φρεαίν τα θεία προνδωκεν λαθών. 

G. M. Lee 


