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Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΒΑΤΟΥ 

(ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ Ι (») 170) 

Etc τήν ραψωδίαν Ι της Ίλιάδος στ. 165 κέ. αφηγείται ô "Ομηρος δτι κατά πρό-
τασιν του Νέστορος ol αρχηγοί των Ελλήνων απεφάσισαν να αποστείλουν είς τον 
'Αχιλλέα πρεσβείαν, δια να πείση αυτόν να μετάσχη έκ νέου των μαχών. Δια τήν 
άποστολήν αυτήν εξελέγησαν 6 γέρων Φοίνιξ, 6 του Αχιλλέας παιδαγωγός, ώς αρ
χηγός της πρεσβείας, ό Αίας καΐ δ 'Οδυσσεύς, δτι δέ καΐ οί κήρυκες «Όδίος τε καΐ 
Εύρυβάτης» (Ι 170). Ή παρουσία των κηρύκων δίδει έπίσημον χαρακτήρα καΐ δή 
πολιτικον είς τήν πρεσβείαν, άφοο μεταξύ των καθηκόντων αύτών,ύπό τήν άμεσον 
προστασίαν των θέων πάντοτε διατελούντων, ήτο καΐ να διαχωρίζωσι τους διαμαχομέ-
νους. Έκ των δύο ώς άνω κηρύκων το όνομα τοο Όδίου (*) είς ουδέν άλλο μέρος τών 
'Ομηρικών έπων άπαντφ, ένώ αντιθέτως το δνομα του Εύρυβάτου συναντάται âv Α 
320, Β 184 καΐ έν Όδυσσεία τ 244, Ινθα «describitur forma eius» (e). 

Ή Ίλιάς γνωρίζει δύο Εύρυβάτας, ών δ μέν είς είναι Ô κήρυξ του 'Αγαμέμνο
νος, δ δ' έτερος είναι ό κήρυξ τοΟ 'Οδυσσέως. Ό Εύρυβάτης, κήρυξ του 'Αγαμέμνονος, 
φέρεται μέ το αξίωμα του κήρυκος δμου μέ τον Ταλθύβιον είς το Α 320 της Ίλιάδος, 
έ*νθα σαφώς τα σχόλια (*) Α καΐ L καθορίζουσι τήν συνωνυμίαν μέ τον Εύρυβάτην του 
'Οδυσσέως, οδτινος το δνομα παρουσιάζεται τό πρώτον έν Β 184, έ*νθα λεπτομερώς δ 
ποιητής τον καθορίζει ποιούμενος χρήσιν τοΟ επιθέτου 'Ιθακήσιος, τα δέ σχόλια ALD 
γράφουσιν «ή διπλή, δτι καΐ έτερος Εύρυβάτης ομώνυμος Α, έτερος έστιν οΰτος παρά 
τον 'Αγαμέμνονος, οδ έμνήσθη έν τη Α 320. "Έκαστος γαρ τών βασιλέων είχεν Ιδίους 

1) Ή δαψψδία, ή κατά τον Εύστάθ-ιον θεσσαλονίκης πάνυ εναγώνιος καί πολλήν Ιχου-
σα δύναμιν δικανικές δητορείας, επιγράφεται Α ι τ α ί, διότι ot "Ελληνες άποστείλαντες 
πρεσβείαν έ λ ι τ ά ζ ο ν τ ο (=Ικέτευον) τον "Αχιλλέα προς συμμαχίαν. 

2) "Άλλος είναι δ Όδίος δ τών Άλιζώνων ήγεμών (Β 856), τον δποϊον εφόνευσεν δ 
'Αγαμέμνων (Ε 39). 01 'Αλιζώνες είναι λαός άγνωστος, διό καί δπάρχουσι διάφοροι γραφαί 
€*0λιζώνες, Άλιζώνες, Άλαζώνες, 'Αμαζόνες, Χάλυβες, ΧαλδαΙοι, "Αλίβης, Άλόπης». 

3) 11 n d e χ n o m i n u m e t r e r u m» έν τη έκδόσει Dindorf xfjç 'Ομήρου 
"Ιλιάδος. 

4) Immanuelis Bekkeri, Scholia in Iliadem Berolini 1. 825 (A 320) Εύρυβάτην δτι καί 
Ιτερος Εύρυβάτης 'Οδυσσέως κήρυξ (Β 184), ή δέ αναφορά προς τά περί Πυλαιμένους €*Ιλ. 
Ε 576> Πρβλ. Ευσταθίου θεσσαλονίκης (υπομνήματα είς "Ομηρον) : <Ταλθύβιον γάρ τίνα καί 
Εύρυβάτην κήρυκας τοδ Βασιλέως φησί καί δτρηρούς θεράποντας, δ έστι σπουδαίους, παρά το 
ότρόνω ή άπό του Τρώ τό δειλιώ καί συστέλλομαι πλεονασμφ του Ο. Παρήκται δέ Ταλθό-
βιος μέν άπό τοδ θάλλειν κατά τήν βοήν, οίονεί θαλθύβιος" Εύρυβάτης δέ παρά τό Εύρυ-6ά-
ζειν. Καί έν Όδυσσεία δέ κήρυξ δμοίως Εύρυβάτης Ιθακήσιος». 
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κήρυκας (5) D». Κατόπιν των ώς άνω ευλόγως τίθεται το ερώτημα : Ό Εορυβάτης του 
Ι 170 είς ποίον ανήκει, είς τον 'Αγαμέμνονα ή τόν 'Οδυσσέα ; Το δτι βεβαίως êv Β 184 
ô ποιητής ποιείται διάκρισιν τοΟ Ευρυβάτου του 'Οδυσσέως δια της χρήσεως τοΟ επι
θέτου «Ιθακήσιος», αυτό είναι ίσχυρόν τεκμήριον, ίνα πιστεύση τις δτι ό Εορυβάτης 
της προς τον 'Αχιλλέα πρεσβείας είναι δ τοΟ 'Αγαμέμνονος, διό καί πολύ δρθως δ 
Pierron γράφει (e) «Si c'est Γ Eurybate d' Ulysse même difficulté)' πάντες δέ ol μέχρι 
σήμερον έκδόται του 'Ομήρου θεωροΟσιν αυτόν ώς κήρυκα του Άτρείδου, δ δέ «Index 
nominum et rerum» τοΟ Δ' τόμου της εκδόσεως του 'Ομήρου είς τήν σειράν Bude 
(σελ. 186) Ιχει : «Eurybate (Εύρυβάτης), Héraut d' Agamemnon (1,320. IX 170)». Όμοίως 
σημειοΟσι καί ol έκδόται του Όμηρου Pierron, Dindorf καί Μιστριώτης. Σημειωτέον δτι 
καί δ Ζηνόδοτος (Τ) είχε κάμει σύγχυσιν, ώς γίνεται φανερον έκ της διπλής τελείας της 
σημειούμενης είς τον στίχον του χειρογράφου της Βενετίας. Τήν διαφοράν αυτήν άπο-
κατέστησεν ή σημείωσις του Άριστάρχου (8) Ιχουσα οοτω : «δτι καί έτερος Εύρυβάτης, 
'Οδυσσέως κήρυξ, ή δέ αναφορά προς Πυλαιμένεα> (9). 'Αλλά τα σχόλια (,0) BL γρά-
φουσιν έν Ι 170 : «κηρύκων : καί κήρυκες συμπαραγίγνονται, ϊνα δηλωθη δτι δημοσία 
ή πρεσβεία εστίν. Ταλθυβιος δέ où πέμπεται, δτι 'Αγαμέμνονος έστιν υπηρέτης», 
'Αφού λοιπόν ή πρεσβεία ή to επίσημος καί δ Ταλθύβιος «ού πέμπεται δτι 'Αγαμέμνο
νος έστιν υπηρέτης», τό αοτό δύναται να λεχθη καί δια τόν Εορυβάτην, διότι «τώ ol 
δσαν κήρυκες καί δτρηρώ θεράποντε> (Α 321) του 'Αγαμέμνονος χρησιμοποιηθέντες 
υπ" αύτου δια τήν άπαγωγήν της Βρισηίδος έκ της σκηνής του Άχιλλέως, δν οί δύο 
κήρυκες εδρον κατά τήν μετάβασίν των «ήμενον παρά τε κλισίη καί νηΐ μελαίνη» 
(Α 329). Τό επιχείρημα, δπερ ήθελε τις φέρει έρειδόμενος είς τα ύπό Ευσταθίου του 
θεσσαλονικέως γραφόμενα έν Ι 170, δτι δηλαδή δ κήρυξ Εύρυβάτης της προς τόν 'Αχιλ
λέα πρεσβείας είναι δ του 'Αγαμέμνονος, «Ινα δόξη δι* αύτοΟ (δηλ, του Εύροβάτου) 
καί δ βασιλεύς αυτός παρείναι τη πρεσβεία*, ουδόλως ευσταθεί, διότι ή έκ νέου έμφά-
νισις ενώπιον του Άχιλλέως ενός έκ των δύο κηρύκων του ήθελεν εξοργίσει τόν 'Αχιλ
λέα, δστις είναι μέν αληθές δτι κατά τήν έπίσκεψιν των κηρύκων έν τη σκηνή του δια 
τήν άπαγωγήν της Βρισηίδος διετήρησε στάσιν τα μέγιστα άψογον έναντι των κηρύκων 
άποκαλέσας αυτούς κατά τόν γενόμενον χαιρετισμόν «Διός αγγέλους ήδέ καί ανδρών» 
(Α 334) καί είπών δτι ουδόλως μνησικακεΐ προς αυτούς «oö τί μοι ομμες έπαίτιοι, άλλ' 
"Αγαμέμνων» (Α 335), οίτινες δμως ευθύς ώς Μφθασαν είς τήν σκηνήν του 'Αχιλλέως 
«στήτην, ουδέ τί μιν προσεφώνεον ούδ' έρέοντο» (Α 332) λόγω φόβου καί σεβασμού 
προς τόν βασιλέα (τώ μέν ταρβήσαντε καί αίδομένω βασιλήα Α 335). 'Αλλ' αοτό ου
δόλως σημαίνει δτι ή δια δευτέραν φοράν έμφάνισις είς τήν σκηνήν των αυτών κηρύ
κων δέν ήθελεν εξοργίσει τόν Πηλείδην, δν τόσον είχεν ατιμάσει ό εύρυκρείων "Αγα
μέμνων «ελών τό γέρας» (Α 356), ώστε αυτός «δάκρυ χέων έτάρων άφαρ Μζετο νόσφι 
λιασθείς, θΐν" έφ" αλός πολιής, όρόων έπ* άπείρονα πόντον' πολλά δέ μητρί φίλη ήρή-

5) Immanuelis Bekkeri, Ινθ" ανωτέρω (Β 184). Πρβλ. Ευσταθίου θεσσαλονίκης ('υπο
μνήματα είς τήν 'Ομήρου Ίλιοίδα) «Τήν δέ έκόμισε κήρυξ Εύροβάτης 'Ιθακήσιος, περί οδ έν 
τοις είς τήν Όδύσσειαν πλατύτερον εΐρηται. "Ετερος οδτος καθ·' α καί προγέγραπται, παρά 
τον ύτοοργοοντα τφ "Αγαμέμνονι. Ό δ' αυτός "Οδυσσεύς καί του "Αγαμέμνονος άντίος έλθών 
έφθέγξατο μέν οϋδ* όλως ουδέν, έδέξατο δ' αυτοδ το σκήπτρον, σύν τφ Ιβη κατά νήας 
Άχαιον, ποιήσων α έμελλε ποιήσειν μικροΰ καί αφαρπάσας του βασιλέως τό σκήπτρον, δι' 
δπερ ούδ' εκείνος καιρόν είχε λαλήσαί τι προς αυτόν, ει μή που τυχόν κατά τό σιωπώμενον». 

6) Alexis Pierron «Iliade d' Homere» Paris 1869, ψηφίον Ι, σημείωσις. 
7) Α. Pierron, Ινθ* ανωτ , ψηφ. Α 320, σημείωσις. 
8) Α. Pierron, Ινθ·' άνωτ. Α. 320, σημείωσις. 
9) Πρβλ Ίλ. Ε. 576. Ίδέ καί σημείωσιν έν XIII 658—659 τής εκδόσεως Α. Pierron. 
10) Immanuelis Bekerri, Ινθ' ανωτέρω. 



— 240 — 

σατο χείρας δρεγνύς> (Α 350). Προς δέ τούτοις ή προς τον 'Αχιλλέα άποσταλείσα 
πρεσβεία έπρεπε να θεωρηθή ύπο του Άχιλλέως ώς δημοσία πρεσβεία των "Αχαιών 
καί δχι ώς πρεσβεία προσωπική του 'Αγαμέμνονος, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει πώς θα 
ήδύνατο να απαλλαγή του θυμού του ό Άχιλλευς καί δή είς μίαν τόσον κρίσιμον 
στιγμήν, καθ' ήν ό Νέστωρ υποδεικνύει €τάχιστα ές κλισίην Πηληιάδεω Άχιλλήος» 
(Ι, 165) να οπάγωσιν ot τήν πρεσβείαν αποτελούντες ; Έκ τών ώς άνω δήλον γίνεται 
δτι ό Εύρυβάτης της πρεσβείας προς τον 'Αχιλλέα εΐναι δ του "Οδυσσέως κήρυξ, ό 
έν Β 184 οπό του ποιητου καθοριζόμενος ώς "Ιθακήσιος, καί δχι Ô τοΟ 'Αγαμέμνονος, 
ώς μέχρι τούδε πιστεύεται. Καί προς έπίρρωσιν της γνώμης μου αυτής έρχεται δ σχο
λιαστής, δστις έν τη λέξει Εύρυβάτης του Ι 170 γράφει : «Εόρυβάτης : ή διπλή δτι ού 
τον 'Αγαμέμνονα (Ίλ. Α 320) ύποληπτέον vöv λέγεσθαι, άλλα τόν 'Οδυσσέα (Β 184), 
έπεί καν έξωργίσθη, της δι' αύτου γενομένης αφαιρέσεως ύπομνησθείς Α». Καί αναμφι
βόλως δ Όδίος δέν είναι άλλος άπα τόν κήρυκα του ΑΙαντος, διότι κατά τόν σχο-
λιαστήν (") (Ι 170) «καί κήρυκες συμπαραγίγνονται, Γνα δηλωθη δτι δημοσία ή πρε
σβεία εστίν». 

11) Immanuelis Bekerri, Ινθ·' ανωτέρα». 


