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Ἐσύ θαυµάσιε Ὅµηρε
ἐξένισας τάς Mούσας.
Kαί τοῦ ∆ιός αἱ κόραι

εἰς τά χείλη σου ἀπέθηκαν
τό πρῶτον µέλι.

«Eἰς Mούσας»
ΑΝ∆ΡΕΑΣ KΑΛΒΟΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σαράντου Ι. Καργάκου
Ἱστορικoῦ–συγγραφέως

Ἦταν φυσικό ἕνας ἂνθρωπος τῆς θάλασσας, ὅπως ὁ φίλος ναύ-
αρχος Κωνσταντῖνος Καταγάς, καταγόµενος µάλιστα ἀπό τά
ναυτικά Βάτικα (Νεάπολη Λακωνίας) νά ἀγαπᾶ τόν Ὅµηρο.
∆ιότι ὁ «πνευµατικός πατέρας» τῆς Εὐρώπης παρά τα περί
στεππῶν φληναφήµατα κάποιων ὀψίµων ἐρευνητῶν, εἶναι καί
αὐτός —ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός, µαζί καί τό ἔργο του— παι-
διά τῆς θάλασσας. Ὅλη ἡ Ὀδύσσεια ἀλλά καί ἡ Ἰλιάδα, ὅπως
ἀπέδειξε ὁ ναύαρχος µέ τό περισπούδαστο ἔργο του Ὁµηρικά
Ναυτικά Θέµατα (ἐκδ. Σιδέρης) ἔχουν θαλασσινό ἄρωµα.
«Παρά θῖν’ ἁλός» γίνεται ἡ συνάντηση τοῦ Ἀχιλλέα µέ τή µη-
τέρα του, τή θαλάσσια θεότητα Θέτιδα κι ἐκεῖ πάραυτα πλέκε-
ται τό story τοῦ πρώτου Ἔπους.

Ὅταν εἶχα τήν τιµή νά εἶµαι συµπαρουσιαστής τοῦ ἔργου αὐτοῦ
στό Πολεµικό Μουσεῖο τόν Νοέµβριο τοῦ 2007, χωρίς ἀνα-
στολή χαρακτήρισα τόν ναύαρχο κορυφαῖο στόν κόσµο ὁµηρι-
στή. Παραδέχοµαι βέβαια ὅτι ὑπάρχουν ἀνά τή γῆ ὁµηριστές
πού µποροῦν νά ξέρουν πόσα Ϝ (δίγαµµα) ἔχουν τά Ἔπη, ἀλλά
δέν ξέρουν ἀπό µνήµης νά ἀπαγγείλουν οὔτε 200 στίχους. Ὁ
ναύαρχος χωρίς νά ἔχει κάνει εἰδικές σπουδές, µπορεῖ, ὅπως οἱ
παλαιότεροι «λυράρηδες» τῆς Κρήτης, πού ἤξεραν ἀπέξω τόν
«Ἐρωτόκριτο», νά ἀπαγγείλει ὅλο τόν Ὅµηρο στά µέρη του-
λάχιστον πού αὐτός νά ἀναφέρεται στή θάλασσα. Καί ἡ ἀπαγ-
γελία του δέν εἶναι ξερή, παλαιοδασκαλίστικη καί βαρετή, εἶναι
θερµή και παλµική, ἔτσι πού νά τόν κατανοεῖ καί ἕνας καλῆς
παιδείας ἀκροατής.

Αὐτός ὁ ἀκαταπόνητος Ὀδυσσέας τοῦ πνεύµατος, ἐφ’ ὅσον
χρόνο τόν γνωρίζω, εἶχε ἀρχίσει νά «κτίζει» (µέ τή ναυτική

13
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Γ. Κ Α Τ Α ΓΑ Σ

ἔννοια), ἕνα καινούργιο φιλολογικό «σκάφος». Καί τό ὄνοµα
αὐτοῦ:

«ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΖΩΣΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΡΗΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΓΕΝΝΗΣΑΝ»

(ἐκδόσεις «Πικραµένος», 2018)

Ἕνα τέτοιο ἔργο θά ἔπρεπε ἀπό καιρό νά εἶχε γίνει ἀπό ὁµάδα
καλών φιλολόγων ἐκπαιδευτικών καί νά εἶχε διανεµηθεί στά
σχολεῖα, ἄν φυσικά οἱ ἁρµόδιοι ὑπουργοί ἐνδιαφέρονταν ἤ εν-
διαφέρονται νά διατηρηθεῖ ζῶσα καί σφριγηλή ἡ γλωσσική µας
ἐπαφή µέ τήν ἀρχαία γραµµατεία, πρωτίστως µέ τή γλῶσσα τοῦ
πατέρα τῶν ἑλληνικῶν γραµµάτων, τοῦ Ὁµήρου.

Ἄς µή φανεῖ ὑπερβολή: Οἱ περισσότερες παρενθετικές φράσεις
πού οἱ µορφωµένοι ἄνθρωποι σήµερα χρησιµοποιοῦν στόν γρα-
πτό καί συχνά στόν προφορικό λόγο τους εἶναι ὁµηρικές και
καβαφικές. Ποιός σήµερα καλλιεργηµένος ἄνθρωπος ἀγνοεῖ τά
«ἔπεα πτερόεντα», πού χρόνια τώρα χρησιµοποιῶ σάν ἐπίτιτλο
στά άρθρα µου, τό «ἄχθος ἀρούρης», «τό ἕρκος ὀδόντων», τό
«νόστιµον ἦµαρ» καί τόν «καπνόν ἀποθρώσκοντα»; Ποιός µέ
πατριωτικές εὐαισθησίες δέν δονεῖται ἀπό τά «εἷς οἰωνός ἄρι-
στος», ἀπό τό «Αἰδώς Ἀργεῖοι» καί ἀπό τή φράση–ὕµνο στήν
ἀριστεία «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔµµεναι ἄλλων»;

Ὁλα αὐτά ὁ ναύαρχος δέν τά παραθέτει ἁπλῶς µέ ἑνα µετά-
φρασµα ξερό, αλλά τά συνοδεύει µέ πληροφοριακό πλαίσιο
γιά νά κατανοήσει ὁ ἀναγνώστης τό πώς γεννήθηκαν οἱ µνη-
µειώδεις αὐτές φράσεις. Ἐπί πλέον γιά τήν ἀπόδοση χρησιµο-
ποιεῖ τίς «µεταφράσεις» (ἐκτός βεβαίως τῶν σχολαστικῶν
σχολικῶν) τοῦ Πολυλᾶ και τοῦ Ἑφταλιώτη, κάτι πού, παρά τίς
ἔντονες εἰσηγήσεις µου µετά το 1976 δέν ἔγινε γιά τά σχολικά
περί Ὁµήρου νέα βιβλία: ἔπρεπε τότε στήν ἀριστερή σελίδα νά
ὑπάρχει τό ὁµηρικό κείµενο καί στή δεξιά τά µεταφραστικά
δείγµατα ὅλων εκείνων πού µόχθησαν γιά νά ἀποδώσουν στή

14
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νεώτερη ἑλληνική τά ἀθάνατα Ἔπη. Ἐτσι θά ἔβλεπαν µαθητές
και ἐκπαιδευτικοί τό τί ἀγώνας χρειάστηκε γιά νά σχηµατισθεῖ
ἡ νεώτερη Ἑλληνική σέ σύγχρονο ποιητικό καί γραπτό λόγο.

Ἀξίζει ἀκόµη νά σχολιαστεῖ µιά ἀνεµώλια ἀντίληψη πού ἄρχισε
κατά τά τελευταῖα χρόνια νά ἐκχέεται καί ἀπό ἐπίσηµα χείλη:
πώς τάχα τά ἀρχαῖα ἑλληνικά εἶναι γιά µᾶς ξένη γλῶσσα. ∆έν
εἶναι· προσπάθησαν καί προσπαθούν νά τήν κάνουν. Τά
Ἀρχαῖα, ὅπως δείχνει ἡ µελέτη τοῦ Βατικιώτη συµπατριώτη
µου, εἶναι σάρκα. Ἡ διαρκώς µεταβαλλόµενη ἑκάστοτε νέα
ἑλληνική εἶναι δέρµα. Τό δέρµα ἀλλάζει, ἡ σάρκα εἶναι αὐτή
πού τό ἀνανεώνει καί τό συντηρεῖ.

Ἔχουµε λοιπόν εὐθύνη µέ κάθε τρόπο νά συντηρήσουµε τή
σάρκα αὐτή ὥστε νά µένουµε ὡς λαός σπουδαῖος στό λόγο καί
στά παντός εἴδους ἔργα («Μύθων τέ ῥητῆρ’ ἔµεναι, πρηκτῆρά
τε ἔργων», Ι΄ 443-444) .

Εὔχοµαι στόν φίλτατο ναύαρχο καί µέ τοῦτο τό νέο πνευµατικό
σκάφος νά εἶναι καλοτάξιδος στήν πιό δύσκολη θάλασσα πού
εἶναι ό βαθύς πόντος τῶν ἀναγνωστῶν.

Πεύκη, Μεγάλη Τετάρτη 2018

15
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
τοῦ συγγραφέως

Πολλές φορές ἀκοῦµε καί χρησιµοποιοῦµε ρητά τοῦ Ὁµήρου
καί φράσεις ἀκέραιες ὅπως εἶναι γραµµένες σέ στίχους τῆς
Ἰλιάδας καί τῆς Ὀδύσσειας. Tρεῖς χιλιετίες ἔχουν ἐπιζήσει γιατί
ἔχουν χρησιµοποιηθεῖ ἀπό τούς ἀρχαίους µας ὅλους τούς
αἰῶνες ἀπό τότε πού τά ὁµηρικά ἔπη ἔγιναν κτῆµα τῶν πολ-
λῶν. Ἀπό τότε πού ἡ Ἰλιάδα καί ἡ Ὀδύσσεια ἀποτέλεσαν τά
πρῶτα ἀναγνώσµατα (στήν ἀρχή καί ἀποκλειστικά) γιά τούς
νέους ὅλων τῶν γενεῶν της µετά τόν Ὅµηρο ἀρχαιότητας.

Γιά τήν ἐπίδραση καί συµβολή τοῦ Ὁµήρου στήν πνευµατική
καί ψυχική ἀνάπτυξη τῶν Ἑλλήνων µᾶς λένε χαρακτηριστικά
δύο µεγάλοι ἑλληνιστές, οἱ Alfred καί Maurice Croiset:

«Ἀποβᾶσαι κλασικαί αἱ δύο αὐταί συνθέσεις (Ἰλιάς καί
Ὀδύσσεια), εἰσῆλθον λίαν ἐνωρίς, ὡς ἕν τῶν σπουδαιοτέ-
ρων στοιχείων εἰς τήν διανοητικήν µόρφωσιν τῆς ἑλληνικῆς
νεολαίας. Pόλος αὐτῶν ὑπῆρξε νά µεταδίδουν ἀπό γενεᾶς
εἰς γενεάν τήν γνώσιν τῆς ἡρωικῆς ἐποχῆς, νά ἀφυπνίζουν
τά πνεύµατα, νά διαµορφώνουν ἐν αὐτοῖς τήν ἔννοιαν τοῦ
ὡραίου, νά παρουσιάζουν εἰς αὐτά ἕνα ἰδεῶδες ἐθνικόν ταυ-
τοχρόνως δέ καί ἀνθρώπινον, νά τά γονιµοποιοῦν διά γεν-
ναίων καί βαθειῶν συγκινήσεων. Ἡ Ἰωνία παρέσχεν εἰς τήν
Ἑλλάδα τήν τεραστίαν ὑπηρεσίαν νά δώση εἰς αὐτήν, ἀπό
τῆς παιδικῆς ἡλικίας της, θαυµαστήν ποίησιν, καταπλη-
κτικῶς κατάλληλον διά τήν µόρφωσιν καί τήν πρόοδον,
ἀκένωτον πηγήν ἰδεῶν καί ἐµπνεύσεων...»

Ἀµέτρητες εἶναι οἱ ἀναφορές στόν Ὅµηρο ἀπό ὅλους τούς φι-
λοσόφους, τούς ποιητές, τούς τραγικούς ποιητές, τούς ἱστορι-
κούς, τούς πολιτικούς ἡγέτες της µετά τόν Ὅµηρο ἑλληνικῆς
Γραµµατείας. Συνηθισµένη στά κείµενά τους ἡ φράση «ὅπως
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λέει ὁ ποιητής», καί ὅλοι ἤξεραν πώς, ἔτσι χωρίς ὄνοµα, ἐννο-
οῦσαν τόν Ὅµηρο. Ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἀναφορές καί ἀπό τήν δι-
δασκαλία τῶν ἐπῶν πολλές φράσεις τοῦ Ὁµήρου καί κυρίως
φράσεις πού τίς βάζει στά χείλη τῶν ἡρώων του στήν Ἰλιάδα
καί τήν Ὀδύσσεια ἔγιναν ἀποφθέγµατα, ρητά ὅπως τά λέµε σή-
µερα, καί γνωστά πιά ἀπό ὅλους τούς ἁπλούς ἀνθρώπους, ἀπό
τόν λαό.

Ἦταν ὅλο τό ἔργο τοῦ Ὁµήρου πού ἔδωσε στίς γενεές τῶν
Ἑλλήνων ὅλα αὐτά πού διαπιστώνουν οἱ πιό πάνω Ὁµηριστές,
ἦταν ὅλο τό ἔργο µιά πηγή ἐµπνεύσεων καί ἰδεῶν. Tίς ἴδιες δια-
πιστώσεις ἔβαλε ὁ Πλάτων σέ µιά χαρακτηριστική του φράση
«Tήν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητής». Ἔτσι, τά ρητά
τοῦ Ὁµήρου, διαδεδοµένα καί ἐπαναλαµβανόµενα ἀπό γενιά
σέ γενιά δίδαξαν καί µόρφωσαν, ἔδωσαν παραδείγµατα ἀνθρώ-
πινων χαρακτήρων πρός µίµηση, ἐνέπνευσαν τούς εὐγενεῖς
ἀγῶνες γιά τήν κατάκτηση ἰδεωδῶν καί ἀρετῶν, ἀλλά καί χρη-
σιµοποιήθηκαν γιά τήν πιό ζωντανή περιγραφή καταστάσεων
καί εἰκόνων.

Σκοπός τούτου τοῦ µικροῦ βιβλίου εἶναι νά ὑπενθυµίσει µερικά
ἀπό τά ρητά καί φράσεις τοῦ κειµένου τῶν ὁµηρικῶν ἐπῶν πού
µέχρι σήµερα χρησιµοποιοῦµε, ὄχι ἁπλῶς παραθέτοντάς τα.
Αὐτό δέν θά εἶχε νόηµα, ἀφοῦ ὑπάρχουν τόσα βιβλία µέ ἐξαί-
ρετη καί καλά ὀργανωµένη παρουσίαση ἀποφθεγµάτων καί
γνωστῶν φράσεων ἀπό ὅλη τήν ἀρχαία γραµµατεία. Ἐπειδή
ὅµως σέ αὐτά ἀναφέρονται συνήθως τά ρητά ἤ οἱ φράσεις ἀπο-
σπασµατικά, ἀκέραιες µέν ἀλλά µόνες τους, νοµίζω πώς θά
ἦταν χρήσιµο, καί ἐλπίζω ἴσως ἐπαγωγικό καί εὐχάριστο, νά
θυµηθοῦµε, γιά τά τοῦ Ὁµήρου τουλάχιστον, τίς συνθῆκες καί
καταστάσεις κατά τίς ὁποῖες ἐλέχθησαν καί νά ἀναφερθοῦµε
στούς ἥρωες τῆς Ἰλιάδας καί τῆς Ὀδύσσειας, ὅπου στίς ὁµιλίες
τους ἔβαλε ὁ θεῖος ποιητής τά λόγια πού ἔµειναν ὡς ἀξιοµνη-
µόνευτα ρητά καί µνηµειώδεις φράσεις στούς αἰῶνες.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ Γ. Κ ΑΤΑ ΓΑ Σ
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Ὄχι λοιπόν, τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά δέν εἶναι νεκρή γλῶσσα. Καί
δέν εἶναι αὐτά τά λίγα ὁµηρικά ρητά καί φράσεις ἐπιλεγµένες
σέ τοῦτο τό βιβλιαράκι πού µᾶς τό βεβαιώνει. Τό ὄχι τό φωνά-
ζει µέ «στεντόρεια φωνή» µιά διαπίστωση µετά ἀπό ἐπιστηµο-
νική µελέτη πού ἔχει κάνει ἕνας σοφός ἀκαδηµαϊκός µας, ὁ
ἀείµνηστος καθηγητής Ἰ. Θεοδωρακόπουλος. Τήν ἀνακοίνωσή
του σέ Συµπόσιο τήν ἄρχιζε µέ τήν ἐπιγραµµατική φράση:
«Στόν Ὅµηρο τό 60% τῶν λέξεων εἶναι ἴδιες µέ τίς λέξεις πού
ἔχει σήµερα ὁ λαός στό στόµα του».

Τά παρατιθέµενα ρητά καί φράσεις εἶναι δικές µου ἐπιλογές.
Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καί ἄλλες πού τίς χρησιµοποιοῦµε..., ἴσως
καί χωρίς νά τό ξέρουµε.

Ἄς σηµειώσω πώς ἡ ἀπόδοση τοῦ ὁµηρικοῦ κειµένου στήν δη-
µοτική γίνεται (µέ λίγες ἐξαιρέσεις) ἀπό τούς κλασικούς καί
σχολικούς Ἰάκωβο Πολυλᾶ γιά τήν Ἰλιάδα καί Ἀργύρη Ἐφτα-
λιώτη γιά τήν Ὀδύσσεια καί ἄς ὑπενθυµίσω ὅτι εἶναι καθιερω-
µένο νά δείχνονται οἱ ραψωδίες ἀπό τήν Ἰλιάδα µέ κεφαλαία
γράµµατα τοῦ ἀλφαβήτου καί ἀπό τήν Ὀδύσσεια µέ πεζά.

Καθώς στό κείµενο πέραν τῶν φράσεων καί ρητῶν παρατίθε-
νται στίχοι ἀπό τό πρωτότυπο ὁµηρικό κείµενο θεώρησα ὡς
πρέπουσα τήν µεταφορά τοῦ ὅλου κειµένου στό πολυτονικό.
Ἰδιαίτερα γιά αὐτό ἐκφράζω τίς εὐχαριστίες µου στόν φίλο µου
Κώστα ∆ρόσο, οµότιµο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πατρῶν
καί ἀδελφικό φίλο καί συνάδελφο τοῦ ἀδελφοῦ µου Χρήστου.
Εὐχαριστώ ἐπίσης τήν κυρία Ραλλού Καρτέρη γιά τήν τελική
µεταφορά τοῦ κειµένου στό πολυτονικό, τίς Ἐκδόσεις «Πικρα-
µένος» καί τήν κυρία Αἰκατερίνη Τσιούµα γιά τήν ἐπιµέλεια
καί παρουσίαση τῆς ἔκδοσης.

Στίς ἐυχαριστίες µου προσθέτω µιά ἀκόµη ἐξαιρετικά ἰδιαίτερη.
Αὐτήν πρός τόν φίλο µου κ. Σαράντο Καργάκο, τόν ∆άσκαλο
καί γιά µιά ζωή ἀκατάβλητο πνευµατικό «αἰχµητήν», ὑπέρ τῆς

Τ Ο Υ Ο Μ Η Ρ Ο Υ Ζ Ω Σ Ε Σ Φ ΡΑ Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Α Ι Ω Ν Ι Α Ρ Η ΤΑ
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γλώσσας µας καί τῆς Ιστορίας µας, διότι µε τιµᾶ µέ τόν πρό-
λογό του σέ αὐτήν τήν µικρή ἐργασία.

Κλείνοντας θά ἤθελα νά ἐκφράσω τήν ἐλπίδα µου πώς αὐτή ἡ
µικρή ἐργασία θά ἱκανοποιήσει ἔστω καί στό ἐλάχιστο τόν
σκοπό πού ἀνέφερα, πώς θά εἶναι ἐπαγωγική καί εὐχάριστη. Σέ
µιά ἐποχή πού ἀκοῦµε πώς ἡ ἀρχαία µας γλῶσσα εἶναι νεκρή,
πώς ἐλαττώνονται οἱ ὧρες διδασκαλίας της καί ὅλα αὐτά τά
παράξενα γιά τήν ὁµηρογέννητη ἔννοια τῆς ἀριστείας, καί αὐτό
τό ἐλάχιστο εἰναι σηµαντικό.

Κωνσταντῖνος Γ. Καταγάς
Νοέµβριος 2017
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ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Ἀπό τήν Ἰλιάδα καί τήν Ὀδύσσεια
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Στεντόρεια φωνή

Πολλές φορές ἔχουµε ἀκούσει αὐτήν τήν φράση, κυρίως ἀπό
πολιτικούς στό κοινοβούλιο καί στούς πολιτικούς λόγους τους.
Ἡ ἠχηρή φωνή, ἡ δυνατή φωνή, ἀκούγεται ἀκόµη πιό δυνατή
ὅταν χρησιµοποιηθεῖ αὐτή ἡ φράση µέ τήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ
ὁµιλητής στήν φωνή τοῦ ὁµηρικοῦ Στέντορα. Ἡ φράση ἔχει πε-
ράσει καί στίς ξένες γλῶσσες. Στήν ἀγγλική λ.χ. στό λεξικό
Webster's βρίσκουµε τά λήµµατα «stentor, Stentorian voice»,
καί φαίνεται νά εἶναι ἀγαπηµένη φράση τῶν Ἄγγλων πολιτικῶν.

Ἄς δοῦµε λοιπόν ποιός ἦταν αὐτός ὁ Στέντωρ, πότε καί τί
φώναξε µέ τήν φωνή του.

Στήν Ἰλιάδα, στήν ραψωδία Ε΄ πού ἔχει ὡς ἐπιγραφή «∆ιοµή-
δους Ἀριστεία», ἡ Ἥρα καί ἡ Ἀθηνᾶ κατόπιν ἀδείας τοῦ ∆ία
κατεβαίνουν ἀπό τόν Ὄλυµπο, γιά νά βοηθήσουν τούς Ἀργεί-
ους πού µέ τόν ∆ιοµήδη µάχονται ἐναντίον τῶν Τρώων. Ἐκεῖ
στούς µαζεµένους καί φοβισµένους γύρω ἀπό τόν ∆ιοµήδη
Ἀργείους παρουσιάζεται ἡ Ἥρα µέ τήν µορφή τοῦ Ἀργείου
µαχητοῦ καί «χαλκεόφωνου» κήρυκα Στέντορα καί, ἀκολου-
θώντας τούς στίχους Ε 784 –787:

ἐστάθη αὐτοῦ κι ἐκραύγασεν ἡ ῞Ηρα ἡ λευκοχέρα,
µὲ τὴν φωνὴν τοῦ Στέντορος ποὺ χάλκιν’ εἶχε στόµα·
κι ἐφώναζ’ ὅσο δὲν µποροῦν ἄνδρες ὁµοῦ πενήντα:
Αἶσχος, Ἀργεῖοι θαυµαστοὶ στὴν ὄψιν, ἀλλ’ ἀχρεῖοι·.

Αὐτά γιά τόν Στέντορα καί τήν στεντόρεια φωνή. Αὐτό πού φώ-
ναξε ὁ Στέντωρ, τό «Αἶσχος Ἀργεῖοι» τῆς ἀπόδοσης τοῦ Πο-
λυλᾶ, στό ὁµηρικό κείµενο εἶναι τό «Αἰδώς Ἀργεῖοι» πού εἶναι
ἐπίσης µιά πολύ γνωστή φράση τοῦ Ὁµήρου πού ἐπιζεῖ ἔτσι
ὅπως τήν εἶπε ὁ ποιητής, καί νοµίζω ὅτι εἶναι ἀβλεψία τοῦ Πο-
λυλᾶ πού δέν τήν ἔβαλε ὅπως τήν φώναξε ὁ Στέντωρ. Στήν κα-
ταγραφή τῶν φράσεων παρατίθεται ἀµέσως πιό κάτω ὁ
σχολιασµός της.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ Γ. Κ ΑΤΑ ΓΑ Σ
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Αἰδὼς Ἀργεῖοι

Ἡ λέξη «αἰδώς» σέ αὐτήν τήν φράση ἑρµηνεύεται ὡς αἰσχύνη,
ντροπή. Καί αὐτή ἡ φράση χρησιµοποιεῖται καί σήµερα, κυ-
ρίως στόν πολιτικό λόγο. Ἐκτός ἀπό τήν περίπτωση τοῦ Στέ-
ντορα ἐπαναλαµβάνεται καί σέ ἄλλα περιστατικά µάχης στήν
Ἰλιάδα:

• ἀπό τόν Ἀγαµέµνονα στήν ραψωδία Θ (Θ 228),

• ἀπό τόν Ποσειδῶνα (µέ τήν µορφή τοῦ µάντη Κάλχα) στήν
ραψωδία Ν (Ν 95),

• ἀπό τόν Αἴαντα στήν ραψωδία Ο, κατά τήν ὁποία οἱ Ἀχαιοί
ἀµύνονται ἀπό τά συρµένα στήν στεριά πλοῖα τους ἐναντίον
τοῦ Ἔκτορα καί τῶν Τρώων του πού λυσσαλέα ἐπιτίθενται
γιά νά τά κάψουν.

Ἀπό αὐτήν τήν σκηνή τῆς πιό κρίσιµης µάχης τῶν Ἀχαιῶν,
ἀφοῦ ὑπερασπίζονται τά πλοῖα τους τους µέ τά ὁποῖα νικητές ἤ
ἡττηµένοι θά µποροῦσαν νά γυρίσουν στίς πατρίδες τους, ἡ γε-
µάτη ἀγωνία κραυγή τοῦ Αἴαντα (Ο 502-503) µᾶς λέει:

αἰδὼς Ἀργεῖοι: νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι
ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.

καί σέ ἀπόδοση Πολυλᾶ:

Αἶσχος, Ἀργεῖοι! τώρα ἐδῶ µᾶς µέλλ’ἢ νὰ χαθοῦµε
ἢ νὰ σωθοῦµε, ἂν τὸ κακὸ µακρύνωµε ἀπ’τὰ πλοῖα.
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Ἒπεα πτερόεντα

Πολύ ἀγαπηµένη φράση τοῦ Ὁµήρου στήν Ἰλιάδα καί τήν
Ὀδύσσεια πού τήν βάζει στά χείλη τῶν θεῶν καί τῶν θνητῶν
στήν ἀρχή τῶν ὁµιλιῶν καί συνοµιλιῶν τους µέ τήν πλήρη
φράση σέ ὅλες τίς περιπτώσεις νά λέει: «αὐτός φωνήσας. Ἔπεα
πτερόεντα προσηύδα» (αὐτός ὁµιλήσας, εἶπε λόγια φτερωτά).
Ἡ φράση ἀπαντᾶται γιά πρώτη φορά στήν Α κιόλας ραψωδία
τῆς Ἰλιάδας (στ. 201). Τήν λέει ὁ Ἀχιλλέας στήν Ἀθηνᾶ πού
ἦλθε (ἀθέατη ἀπό τούς ἄλλους) γιά νά τοῦ κρατήσει τό χέρι καί
νά µήν βγάλει τό σπαθί του καί κτυπήσει τόν Ἀγαµέµνονα.

Τά «ἔπεα πτερόεντα» πάντως τά λέµε καί σήµερα ὅπως τά εἶπε
ὁ Ὅµηρος, πολλές φορές κοροϊδευτικά βέβαια, ὡς λόγια τοῦ
ἀέρα, ἀλλά δέν τά λέµε λόγια φτερωτά.

Καί κάτι ἄλλο ἐδῶ ἀπό τήν πλήρη φράση τοῦ Ὁµήρου µέ τό
ρῆµα «προσηύδα» πού εἶναι ὁ Παρατατικός τοῦ (πρόσ)αὐδῶ,
συνώνυµο τοῦ λαλῶ, ὁµιλῶ, φωνάζω. Ἀπό τό ρῆµα αὐδάω/–ῶ
προέρχεται τό οὐσιαστικό αὐδή (φωνή, λαλιά, ὁµιλία). Σήµερα
ὅµως λέµε συνήθως «ἔµεινα ἄναυδος», ἀντί τοῦ «ἔµεινα ἄφω-
νος ἤ ἄλαλος». Ζωντανός καί ἐδῶ ὁ Ὅµηρος στήν καθηµερινή
µας ὁµιλία.
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