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(Μια πυκνή πλειάδα υποδειγµάτων στην Οδύσσεια)
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Του Μενάνδρου είναι το ρητό. Και καταλαβαίνει κανείς πως το κριτήριο είναι αυστηρό µε αυτό το ….. Ótan ¥nqrwpoj Ï. Ο ∆ιογένης άλλωστε έψαχνε µε το λυχνάρι του µέρα µεσηµέρι να βρει κάποιον.
Στα Έπη του ο Όµηρος δεν ξεχνάει να υµνήσει την ανθρωπιά και να
µας δώσει αθάνατα υποδείγµατα. Στην Ιλιάδα και ανάµεσα στην ανελέητη
σειρά των µαχών, όπου βέβαια τιµά την ανδρεία, την τιµή, την αριστεία
στην µάχη και στον ηρωισµό, δεν παραλείπει να µας δώσει στιγµές ανθρωπιάς. Μια είναι η σκηνή µε τον Έκτορα και την Ανδροµάχη µε την
τροφό να κρατάει τον γιο του τον Σκαµάνδριο και ο περίφηµος διάλογος
του ζεύγους. Μια άλλη είναι ο διάλογος του Αχιλλέα και του γέροντα
Πριάµου όταν ο τελευταίος ζητάει την σορό του γιου του Έκτορα. Στην
Οδύσσεια των παθών και του αγώνα του Οδυσσέα στα κύµατα και τις θύελλες της οργής του Ποσειδώνα, στους Κύκλωπες, στους Λαιστρυγόνες,
στην Κίρκη, στις Σειρήνες, στην Σκύλλα και την Χάρυβδη, µας δίνει και
χαρακτήρες µε όλα τα γνωρίσµατα της χάρης και της ανθρωπιάς όπως του
Τηλέµαχου και της Πηνελόπης.
Εκεί όµως που πραγµατικά βάζει πολλούς µαζί ….χαρίεντες ανθρώπους
είναι στην περιγραφή της νήσου των Φαιάκων και των ανθρώπων της, όπου
ο Οδυσσέας διασώζεται µισοπεθαµένος ναυαγός µετά το εικοσαήµερο ταξίδι του από το νησί της Καλυψώς επάνω στην «σχεδίην» του, που άθυρµα
στα άγρια κύµατα καταποντίζεται λίγο πριν φθάσει στην στεριά. Και όσο
τροµερή και ολοζώντανη είναι η περιγραφή από τον Ποιητή εκείνης της
θανάσιµης πάλης του Οδυσσέα µε την θύελλα, τα κύµατα και τα βράχια
της ακτής της νήσου των Φαιάκων(Ραψ. ε΄), άλλο τόσο είναι ολοζώντανες
αλλά γαλήνιες και πανέµορφες οι περιγραφές της χώρας και των ανθρώπων
(Ναυσικάς, Αλκίνοου, Αρήτης, γέρων και νέων Φαιάκων ), της ιδανικής
εκείνης ναυτικής πολιτείας. Καθώς αυτές τις περιγραφές της γαλήνης τις
δίνει ο Ποιητής στις αµέσως επόµενες τρεις ραψωδίες (ζ΄, η΄, θ΄), φαίνεται
πως θέλει να µας πει ότι νοµοτέλεια της φύσης είναι το να ακολουθεί την
θύελλα η γαλήνη.
Θυµίζοντας παλιές µαθητικές αναγνώσεις στον Όµηρο, θα σταθώ σε
πρόσωπα και µερικά περιστατικά που δείχνουν το «χαρίεν» των ανθρώπων
που µας περιγράφει ο Ποιητής σε αυτές τις ραψωδίες ζ΄, η΄,και θ΄της Οδύσσειας.
α. Την οµορφιά και την χάρη της Ναυσικάς. Την λέει «εύπεπλον» και
«λευκώλενον» και «αθανάτησι φυήν και είδος οµοίην» (µε τις αθάνατες θεές
όµοια στο παράστηµα και την µορφή). Και την ανθρωπιά της, την ευγένεια,
και την διακριτικότητά της προς τον ταλαίπωρο Οδυσσέα. Περίφηµος ο
πίνακας του Salvator Rosa (Hermitage) που θυµόµαστε από µικρά παιδιά
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και τον δείχνουµε
µε να συνοδεύει
τούτο το άρθρο.
θρο. Και ακόµη µια
λεπτοµέρεια
ρεια µε την οποία ο
Ποιητής µας δείχνει τα λεπτά
ήθη της εποχής: Στην επιστροφή της Ναυσικάς και των θεραπαινίδων
δων της προς τη πόλη των
Φαιάκων
κων µε τον διασωσµένο
Οδυσσέα πάνω στο αµάξι της,
τον κατεβάζει πριν µπουν στην
πόλη για να βαδίσει
δίσει µόνος του,
ώστε να µην ιδούν
δούν τον ξένο µαζί της και αρχίσουν
αρχίσουν…. τα σχόλια των συµπατρ
τριωτών της.
β. Την αρχοντιά
χοντιά, την ευγένεια, την ανθρω
ωπιά, την φιλοξενία του Αλκίννοου. Για αυτήν
την τελευταία
ταία ας σηµειώσουµε
σ
πως δέχεται τον ξξένο και τον
φιλοξενεί και κά
άνει και αγώνες
και γιορτές προς τιµήν
µήν του χωρίς να ρωτήσει καν το όνοµά
µά του.
του Το έµαθε
µετά, ρωτώντας
ντας τον πια,
πια όταν στο δείπνο τον είδε
δε να κλαίει σαν άκουσε
τον(αοιδό) ∆ηµόδοκο
κο να ψάλλει τα δικά του κατορθώµατα
α στην Τροία. Και
άλλα ακόµη για τον Αλκίνοο.
Α
Η σοφή του διοίκηση. Αποφ
φάσεις µετά από
συµβούλιο µε του «βα
ασιλήες», τους σοφούς προκρίτους των Φαι
Φαιάκων και
µε την συναίνεση του λαού (εκκλησίας των Φαιάκων). Και όλων αυτών
των προκρίτων την σοφία και τα αισθήµατα φιλοξενίας
λοξενίας υµνεί ο Ποιητής.
Ένας από αυτούς
τούς λέει στον Αλκίνοο να µην έχει τον ξένο που µόλις µπήκε
στα ανάκτορα να κάθεται χάµω δίπλα στο τζάκι, αλλά να τον βάλει σε πολυθρόνα ασηµοκάρφωτη
µοκάρφωτη (θρόνον αργυρόηλον). Και αµέσως
σως ο Αλκίνοος
σηκώνει τον γιο του τον Λαοδάµαντα και οδηγεί τον Οδυσσέα να καθίσει
στην πολυθρόνα.
γ. Την σεβάσµια µορφή της Αρήτης, της βασίλισσας, της «Πότνιας µητέρος» της Ναυσικάς.. Η περιγραφή της από τον Ποιητή (σε πεζό λόγο για
οικονοµία): «Τόσο
Τόσο εκείνη έχει σεβασµό και αγάπη από τα πα
παιδιά της και
από τον ίδιο τον Αλκίνοο και από τους άλλους ανθρώπους, που την κοιτάζουν σαν θεά και την υποδέχονται µε εκδηλώσεις όταν περπατάει µέσα
στην πόλη. Γιατί βέβαια δεν της λείπει το φρόνιµο µυαλό». Μαζί µε αυτήν
δεν παραλείπει ο Ποιητής να µας µιλήσει και για τις φρόνιµες γγυναίκες των
ναυτικών Φαιάκων λέγοντας:
λέγοντας « Όσο οι Φαίακες είναι πιο πολύξεροι
π
από
όλους τους άνδρες για να κυβερνάνε µέσα στους πόντους τα γρήγορα καράβια, τόσο και οι γυναίκες τους είναι τεχνίτρες στα υφαντά γιατί η Αθηνά
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τους έδωσε το χάρισµα να είναι χρυσοχέρες και να έχουν µεγάλη φρονιµάδα.»
δ. Τους νέους των Φαιάκων. Είναι οι γιοι του Αλκίνοου και οι φίλοι
τους. Τους ονοµάζει ο Ποιητής στον θαυµαστό κατάλογο των ναυτικών
ονοµάτων. Μερικά: Ακρόνεως, Ωκύαλος, Ναυτεύς, Πρυµνεύς, Αγχίαλος,
Ερετµεύς, Ποντεύς, Πρωρεύς, Αµφίαλος, Ευρύαλος, Ναυβολίδης, Άλιος…
(Ένας Οµηριστής συλλογιέται και λέει µε τι χαρά αλήθεια θα έπλασε αυτά
τα ονόµατα ο Ποιητής!) Αθλητές όλοι τους, συµµετέχουν στους αγώνες
προς τιµή του φιλοξενουµένου Οδυσσέα. Και το χαρακτηριστικό στιγµιότυπο: Προσπαθούν να βγάλουν και τον ξένο τους στους αγώνες. Εκείνος
αρνείται λέγοντας, ταλαίπωρος όπως είναι , δεν είναι για αγώνες. Ο Ευρύαλος το παρακάνει και του λέει πως στην ζωή του θα ήταν έµπορος που ενδιαφέρεται µόνο για τις πραµάτειες του και πως δεν µοιάζει για αθλητής
(Ουκ αθλητήρι έοικας). Αλλά αυτό το τελευταίο ήταν φαίνεται βρισιά εκείνους τους καιρούς(αυτό το µήνυµα µας εκπέµπει ο Ποιητής). Έτσι ο Οδυσσέας συµµετέχει στην ρίψη του δίσκου και τους περνάει όλους, όπως
θυµόµαστε από τα µαθητικά µας χρόνια. Μετά από αυτό έρχεται και η συγνώµη από τον Ευρύαλο. Του ζητάει να τον συγχωρήσει για την αγένειά
του και του χαρίζει το µαλαµατένιο ξίφος του. Αθλητές λοιπόν και µε τέτοιο ήθος και φιλότιµο οι νέοι των Φαιάκων.
Για όλους αυτούς τους χαριτωµένους ανθρώπους της πολιτείας των
ναυτικών Φαιάκων και για αυτόν τον πολιτισµό µιλάει ο Ποιητής σε αυτές
τις τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας. Και όλα αυτά πριν από 3000 χρόνια. Γενιές και γενιές Ελλήνων µετά τον Όµηρο µορφώθηκαν µε αυτά τα παραδείγµατα και έχτισαν τον πολιτισµό του Χρυσού αιώνα. Ποιος ακούει άραγε σήµερα τον Γάλλο Οµηριστή που µελετώντας τον Όµηρο συµπεραίνει:
«Ο Όµηρος διδάσκει και ταυτόχρονα θέλγει. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δίκιο που τοποθέτησαν τον Ποιητή στο κέντρο της παιδείας τους και οφείλουµε και εµείς να τον διατηρήσουµε στο κέντρο της δικής µας παιδείας.»
Ανάµεσα στους κουφούς, εµείς είµαστε… θεόκουφοι. Εµείς που κατά
την µελέτη του σοφού ακαδηµαϊκού Ι. Θεοδωρακόπουλου (και όχι από λόγια καφενείου) και στην καθηµερινή µας οµιλία σήµερα µιλάµε κατά 60%
την χρυσογλώσσα του. Τον έχουµε εξοβελίσει από τα σχολεία µας και παράγουµε «καθηγήτριες» που λένε την γλώσσα του νεκρή. Αλήθεια αυτή η
ανιστόρητη και εκνευριστική «καθηγήτρια» δεν έλαβε υπ΄ όψη της πως και
οι δυο αυτές λέξεις (γλώσσα, νεκρή) είναι οµηρικές και χρησιµοποιούνται
σήµερα ακριβώς µε την ίδια έννοια που τις χρησιµοποιούσε και ο Όµηρος
(πχ, την γλώσσα και ο Όµηρος την χρησιµοποιεί µε την διττή έννοια: όργανο του σώµατος αλλά και τον έναρθρο λόγο).

