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την ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνος οι
φραστεί σε τρισδιάστατο χώρο, τότε οι θεοί κάθονται
πολίτες των Αθηνών και οι ιερείς τους συνυπάρσε ημικύκλιο.2 Μπροστά στις δύο ομάδες παρουσιάχουν. Όμως, κανείς από τους πολίτες δεν φαίνεται να
ζεται το δίπλωμα του πέπλου από τον ιερέα και ένα
βλέπει τους θεούς, που είναι αόρατοι. Θα εξετάσω το
παιδί (αγόρι ή κορίτσι) περίπου 10-11 ετών. Η Όλγα
φαινόμενο αυτό από την πλευρά της μελετήτριας της
Παλαγγιά πιστεύει, όπως και ο John Boardman, ότι
πρόκειται για κορίτσι και ότι έχει την ιδιότητα της
αρχαίας θρησκείας ελπίζοντας, ότι θα θέσω κάποια
αρρηφόρου, δηλαδή νεαράς που υπηρετεί την θεά.3
γενικά ερωτήματα, που αφορούν τη σχέση θεών και
Από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια ιέρεια να δέχεανθρώπων, και ότι έτσι θα ανοίξουμε μια συζήτηση
ται δύο κοπέλες μεγαλύτερες σε ηλικία, που κουβαγια τον ρόλο του θείου στην πόλη των Αθηνών, όπως
απεικονίζεται στη λογοτεχνία και την εικαστική τέχνη.
λούν μαξιλάρια ή σκαμνιά. Η Αθηνά καθιστή, αμέσως
Μια από τις ερωτήσεις, που θα θέσω, είναι το πώς
στα δεξιά, φαίνεται να μην βλέπει την τελετή, αλλά
ούτε οι συμμετέχουσες βλέπουν την θεά και μάλικαι πότε οι θεοί επενέβαιναν στις ανθρώπινες υποστα η τελευταία γυρίζει την πλάτη της στο θέαμα.
θέσεις. Μια δεύτερη είναι, αν οι άνθρωποι αναγνώριζαν πάντοτε την παρουΆρα καμιά άμεση επικοισία των θεών και, εάν ναι,
νωνία δεν υπάρχει μετατι έβλεπαν ακριβώς. Και
ξύ της ιερής πράξης και
αυτό το θέμα της μορφής
της θεάς στην ανατολική
πρέπει να τονιστεί διότι,
ζωφόρο – αυτό όμως δεν
ενώ η επιφάνεια του θείου
σημαίνει ότι δεν βλέπει το
στην χριστιανική παράδοθέαμα. Απλώς δεν ανακαση είναι σχεδόν πάντοτε
τεύεται.
εμφανής και ευεργετική,
Παρατηρούμε δε και το
στην αρχαιότητα οι θεοί
εξής: ναι μεν οι θεοί δεν
μπορεί να έχουν απατηαναμειγνύονται με τους
λή μορφή και να είναι έως
ανθρώπους, όμως είναι
1
και επικίνδυνοι. Πάντως,
σαφώς ενταγμένοι στην
η Ήρα στην Ιλιάδα λέει
ανθρώπινη εορτή, εφόσον
Ο λίθος V της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση
της
παράδοσης
του
πέπλου.
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ότι οι θεοί είναι φοβεροί,
συμποσιάζουν. Φαίνονται
όταν τους βλέπει κανείς
χαλαροί, συνομιλούν μεταμε την πραγματική τους μορφή: Χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίξύ τους, απορροφημένοι ο ένας από τον άλλον, και
νεσθαι ἐναργεῖς (Ιλ. 20, 131).
έτσι συμμετέχουν στην γενική γιορτινή και χαρούμεΓια να συζητήσω τα θέματα αυτά, που είναι κατά βάση
νη ατμόσφαιρα. Παρόλο που βρίσκονται στην δική
θεολογικά, θα βασιστώ στους ποιητές και κυρίως στον
τους σφαίρα (και αυτό το τονίζω), η εντύπωση, που
Όμηρο. Θα αναφερθώ όμως και σε μερικές εικονιστιαποκομίζει ο θεατής από την σύνθεση της ζωφόρου,
κές παραστάσεις αναθημάτων και κυρίως στην ζωφόείναι ότι η έλλειψη παρέμβασής τους στην ανθρώπιρο του Παρθενώνα.
νη τελετή δεν είναι ένδειξη αδιαφορίας, αλλά, αντιΑυτά για εισαγωγή. Ας αρχίσουμε τώρα με γνωστά
θέτως, καλής θέλησης για την πόλη και τους πολίπράγματα, στα οποία εγώ δεν θα προσθέσω τίποτε
τες. Αυτό το τελευταίο θα το εξηγήσω λίγο αργότεκαινούργιο. Στην ανατολική ζωφόρο παρουσιάζονται
ρα πιο διεξοδικά.
14 θεοί που συμποσιάζουν και ο γλύπτης (Φειδίας;)
Ας δούμε τώρα ποιοι θεοί παίρνουν μέρος, εφόσον
έχουν ταυτιστεί ονομαστικά: Ζευς, Ήρα, Ίρις (ή
τους χωρίζει σε δύο ομάδες των επτά. Η Jenifer Neils
έχει προτείνει ότι, εάν η περίεργη αυτή διάταξη μεταμήπως Νίκη;), Ήφαιστος και Αθηνά, Ερμής, Διόνυ-

σος, Δήμητρα και Άρης, Ποσειδών, Απόλλων, ΆρτεΘυμίζω ότι σε αετώματα, ή σε ζωφόρους, που διακο4
μις, Αφροδίτη και Έρως.
σμούν τους ελληνικούς ναούς, οι θεομαχίες δεν είναι
Συνοπτικά λοιπόν, ο καλλιτέχνης (Φειδίας;) τονίζει
σπάνιες, αν και εκεί οι αντίπαλοι θεοί συνήθως ανήτις οικογενειακές σχέσεις και συγγένειες: το συζυγικό
κουν σε διαφορετικές γενεές. Και στο δυτικό αέτωμα
ζεύγος (Ζευς και Ήρα), μητέρα και γιος (Αφροδίτη
του Παρθενώνα ακόμα απεικονίζεται θεϊκή αντιπακαι Έρως), θείος και ανεψιός (Ποσειδών και Απόλλότητα μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα.
5
λων), αδέλφια (Άρτεμις και Απόλλων). Επειδή η οικοΣτην Ιλιάδα του Ομήρου, που θεωρείται βάση της
γένεια είναι η και η βάση της αρχαίας κοινωνίας των
αρχαίας θεολογικής σκέψης, η θεία αντιπαλότητα
είναι εμφανέστατη. Στο βιβλίο Υ ο ποιητής περιγράΑθηνών, νομίζω ότι επίτηδες επέλεξε αυτό τον τρόπο παρουσίασης της θείας οικογένειας ο καλλιτέχνης.
φει μια ανθρώπινη μάχη, στην οποία παίρνουν μέρος
Τονίζεται επίσης και ή συμμαχία μεταξύ θεών, όπως
όλοι οι θεοί, μια μάχη που συγκλονίζει ολόκληρο το
σύμπαν, από τον ουρανό μέχρι τον Άδη. Γράφει ο
λ.χ. Αθηνάς και Ηφαίστου, επειδή οι τελευταίοι είναι
όχι μόνο αδέλφια (από τον πατέρα) αλλά και σύνναοι
Όμηρος:
θεοί, που μοιράζονται τον
ἐν δ’αὐτοῖς ἒριδα ρήγνυντο
Δεινὸν δ’εβρόντησε πατὴρ
ίδιο ναό μέσα στην πόλη.
ἀνδρῶν τε θεῶν τε ὑψόθεν...
Τονίζω και πάλι το εξής.
Οι θεοί όχι μόνο μιλάνε
(δεινά βρόντησε απο ψηλά ο
μεταξύ τους, αλλά φαίπατέρας ανδρών και θεών)
νονται χαλαροί και ευχαΠοσειδάων ἐτίναξε γαῖαν
ριστημένοι. Η Αφροδίτη
ἀπειρεσίην (ο Ποσειδών τίναξε την απέραντη γη)
κάτι δείχνει στον γιο της,
πού ίσως αφορά κάποιο
Ὀρέων τ’αίπεινὰ κάρηνα
μνημείο του Αθηναϊκού
(και τις κορυφές των αιχτοπίου.
μηρών βουνών).
Όλα αυτά είναι βέβαια
Πάντες δ ἐσσείοντο πόδες
πολυπίδακος Ἲδης... (όλοι
γνωστά, και θα αφήσω
στους ειδικούς να συμπληοι προπόδες της 'Ιδης με τις
Ο λίθος V της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση
της
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και
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πολλές πηγές εσσείοντο)
ρώσουν και άλλες λεπτομέρειες. Για εμένα έχει σηἒδεισεν δ’ὑπένερθεν ἂναξ
μασία η ολική σύλληψη της παράστασης, που αφορά
ἐνέρων Ἀιδωνεύς (φοβήθηκε στον κάτω κόσμο ο βασιλέας των νεκρών),
την κοινωνικότητα και την αρμονία, που έχουν μεταδείσας ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἲαχε... (φοβούμενος, πήδηξε
ξύ τους τα μέλη της θείας οικογενείας, κάτι που σημειαπό τον θρόνο του και έκραξε) (Ιλ. 20, 55-62).
ολογεί την καλή τους διάθεσή προς την πόλη.
Βέβαια, τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ θεών δεν πρέπει
να τις πάρουμε ως δεδομένο. Διότι έρχονται σε αντίΧρησιμοποίησα αρχαίες λέξεις στην πρόχειρη μετάθεση με την εικόνα που συχνά παρουσιάζεται στην
φρασή μου για να δώσω όσο πιο καλά μπορούσα την
Ιλιάδα του Ομήρου, όπου ο Ζευς έρχεται σε πλήρη
αίσθηση της γλώσσας του Ομήρου και να τονίσω ότι
αντιπαράθεση με τους ισότιμους αδελφούς του, θεούς
είναι τόσο έντονος ο πόλεμος μεταξύ των θεών, που
της δικής του γενιάς, όπως την Ήρα και τον Ποσειολόκληρο το σύμπαν συμμετέχει: σείονται τα βουνά, σείεται και ο κάτω κόσμος. Είναι έτσι τεράστια η
δώνα, ή και με τους νεότερους, όπως τον Άρη. Διααντίθεση με την ζωφόρο του Παρθενώνα, όπου δεν
φωνεί ακόμα και με την ίδια του την κόρη, την Αθηκουνιέται τίποτα, όπου οι θεοί κάθονται με απόλυτη
νά, όταν αυτή παίρνει το μέρος των Αχαιών.
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ηρεμία χωρίς ίχνος εχθρότητας. Πόσο φιλικά μιλάει
ο Ποσειδών με τον Απόλλωνα, ενώ στην Ιλιάδα οι δυο
τους είναι συχνά έτοιμοι να συγκρουστούν!
Τι μας λέει αυτό; Όχι βέβαια ότι ο καλλιτέχνης προτείνει κάποια θεολογία, που διαφέρει ουσιαστικά από
αυτήν του Ομήρου. Μάλλον μας δείχνει ότι επιλέγει
μόνο εκείνα τα θεολογικά στοιχεία, που ταιριάζουν
στο ιδεολογικό περιεχόμενο της παράστασης. Διότι,
πρέπει να τονίσω, ότι ακόμα και στην Ιλιάδα οι θεοί
πάντα συμφιλιώνονται μεταξύ τους στο τέλος αποφασίζοντας, ότι δεν αξίζει τον κόπο να συγκρουστούν για
να εξυπηρετήσουν τους θνητούς. Αυτή την κουβέντα
λέει ο Ποσειδών στην Ήρα:
«Ας μην μαλώνουμε μεταξύ μας για τους θνητούς, γιατί δεν πρέπει. Είμαστε πολύ ανώτεροί τους. Ας καθόμαστε να τους βλέπουμε, και ας αφήσουμε τον πόλεμο σε αυτούς» (Ιλ. Υ, 134-35).
Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι στην ζωφόρο η
πόλη δεν φαίνεται να σπαράζεται από έμφυλες στάσεις – άρα οι θεοί δεν χρειάζεται να πάρουν θέση
και να συγκρουστούν. Η αρμονία των θεών εκφράζει
και την αρμονία των πολιτών, που είναι πολύ σημαντική για την ιδεολογία των Αθηνών της εποχής του
Περικλέους, όπως μας την παρουσιάζει άλλωστε και
ο Θουκυδίδης. Η θεϊκή ευεξία φαίνεται να πηγάζει
από τον κοινό σκοπό θεών και ανθρώπων να συνεργαστούν για το καλό της πόλης.

Μέχρι εδώ όλα είναι ξεκάθαρα. Μια ερώτηση όμως
παραμένει: γιατί οι θεοί δεν αναμειγνύονται με τους
θνητούς και δεν υποδέχονται την πομπή; Εδώ βλέπουμε μια διαφοροποίηση από την συνηθισμένη εικονογραφία, όπως την γνωρίζουμε από πολλά Αττικά αφιερώματα, όπου π.χ. ο Ασκληπιός ή η Άρτεμις Βραυρωνία αντικρίζουν τους ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο. Τονίζω και πάλι ότι στην ζωφόρο του Παρθενώνα
οι θεοί είναι αόρατοι για τους ανθρώπους. Είχε τεθεί
το ερώτημα από κάποιους: μήπως η απομόνωση των
θεοτήτων εκφράζει την κρυφή αποστασιοποίηση του
καλλιτέχνη προς την παραδοσιακή θρησκεία; Μήπως
ο τελευταίος εκφράζει τις ιδέες του Πρωταγόρα, και
άλλων σοφιστών, που βρίσκονταν τότε στην Αθήνα;
Μήπως αυτή είναι η ουσία της ορθολογιστικής ιδεολογίας του Περικλή;6
Αυτήν την πρόταση ορθολογιστικού αθεϊσμού (ας τον
πούμε έτσι) εγώ την απορρίπτω. Η διακριτική παρουσία των θεών στην εορτή δεν είναι ένδειξη αδιαφορίας,
αλλά αντιθέτως καλός οιωνός για την πόλη, μια απτή
απόδειξη ότι τα ανθρώπινα πράγματα πάνε τόσο καλά
από μόνα τους, που η επέμβασή του θείου δεν είναι
απαραίτητη. Έτσι, οι θεοί ξεκουράζονται και απολαμβάνουν την γιορτή, χωρίς να χρειάζεται να επιχειρήσουν, ώστε να διορθώσουν κάποια ανωμαλία.
Όσο για τα αφιερώματα που αναφέραμε, αυτά είναι
άλλη υπόθεση, εφόσον σχεδόν όλα τα αφιερώματα

Ο λίθος ΙV της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση του Ερμή, του Διόνυσου, την Δήμητρα και του Άρη. © Αρχείο ΥΣΜΑ
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Οι λίθοι V και VI της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση της Αθηνά, του Ποσειδώνα, του Απόλλωνα, της Άρτεμης και της Αφροδίτης. © Αρχείο ΥΣΜΑ

συνδέονται με κάποια ειδική περίπτωση ικεσίας, είτε
προσωπικής, είτε κοινωνικής, δείγματα ευχαριστίας
προς τον σωτήρα θεό.
Ένα άλλο θέμα άξιο συζήτησης είναι το εξής: όταν
οι θνητοί έρχονται σε άμεση επαφή με το θείο η επαφή δεν είναι σημάδι αρμονίας, αλλά σχεδόν πάντοτε σημάδι κρίσης – άρα καλλίτερα να μένουν οι θεοί
στον δικό τους χώρο, όπως βλέπουμε στη ζωφόρο.
Στην Ιλιάδα ποτέ δεν είναι τυχαία η συνάντηση, και
ποτέ δεν γίνεται σε περιστάσεις κανονικότητας. Ακόμη και η Θέτις, η μητέρα του Αχιλλέα, έρχεται κοντά
του μόνον όταν την έχει ανάγκη ο γιος της.
Ενδεικτικό είναι ένα επεισόδιο από το πρώτο βιβλίο
της Ιλιάδας: ο Αχιλλέας βρίσκεται σε κατάσταση μεγάλης ψυχικής αναταραχής, νοιώθοντας απέραντο θυμό
και μίσος προς τον Αγαμέμνονα, διότι ο τελευταίος
τον έχει ταπεινώσει δημόσια και απειλεί να του πάρει
την παλλακίδα του, την Βρισηίδα. Μέσα στον αναβρασμό του είναι έτοιμος να του επιτεθεί και να τον σκοτώσει. Άθελα σχεδόν πάει το χέρι του στο ξίφος και
είναι έτοιμος να το τραβήξει. Ξαφνικά όμως, έρχεται
η Αθηνά από πίσω του, τον αρπάζει από τα μαλλιά και
τον σταματάει. Τίθεται το ερώτημα: με ποια μορφή
την βλέπει ο Αχιλλέας; Ως νέα γυναίκα με περικεφαλαία και την αιγίδα; Όχι: την βλέπει σαν μια τρομακτική και εντελώς ακαθόριστη μορφή, η οποία ξεχωρίζει επειδή έχει φοβερά μάτια, σχεδόν απειλητικά.

Θα κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, η παρουσία
του θείου είναι τρομακτική και όχι ευχάριστη, όπως
υποδηλώνει το: δεινὼ δε οἱ ὂσσε φάανθεν (του φάνηκαν
δεινά τα μάτια της). Δεύτερον, όπως επεσήμανα ήδη,
δεν είναι ξεκάθαρο με ποια μορφή ο Αχιλλέας βλέπει
την θεά. Μήπως μοιάζει με έναν από τους εταίρους
του ή ίσως με κουκουβάγια; Την αναγνωρίζει μεν,
αλλά ο ποιητής δεν μας εξηγεί πώς. Ίσως η διεργασία
είναι διανοητική, όπως άλλωστε υποδηλώνει η γλώσσα: ἒγνω Παλλάδ Ἀθηναίην. Τρίτον, δεν υπάρχει καμία
αντικειμενική επιβεβαίωση για την παρουσία της θεάς
από τους παριστάμενους. Ο Αχιλλέας, και μόνον αυτός,
βλέπει την θεά, ενώ κανείς άλλος δεν την αντιλαμβάνεται, ούτε ο ίδιος ο Αγαμέμνων και αυτό το λέει
καθαρά ο ποιητής: τῶν δὲ ἂλλων οὐ τις ὁρᾶτο... (Ιλ. Α.
198). Το συμπέρασμα είναι ότι η επιφάνεια του θείου
είναι φαινόμενο υποκειμενικής διανοητικής εργασίας,
που δεν επιβεβαιώνεται από μάρτυρες και σηματοδοτεί την κρίση. Πάντως, η Αθηνά, (με όποιο τρόπο και
να την φανταστούμε) βάζει τέλος στην κρίση, διότι
ο Αχιλλέας συγκρατείται. Ίσως μόνος του αποφασίζει να ελέγξει τον εαυτό του, αλλά το ενδεχόμενο ότι
ίσως τον βοήθησε η αυθυποβολή, το υπαινίσσεται ο
ποιητής περιγράφοντας την ψυχολογία του Αχιλλέα,
ότι δηλαδή πίστεψε στην παρουσία της θεάς.
Ένα δεύτερο παράδειγμα υποκειμενικότητας, σε σχέση όμως με μεγάλη ψυχολογική κρίση, είναι το εξής.
Στο βιβλίο Ε της Ιλιάδας, ο Διομήδης μαίνεται και
φονεύει τους Τρώες δεξιά και αριστερά με την βοήθεια της Αθηνάς (όπως τουλάχιστον νομίζει ο ίδιος).

Θάμβησεν δ’ Αχιλλεύς, μετ’δὲ τράπετο,
αὐτίκα δ’ἒγνω Παλλάδ Ἀθηναίην.
Δεινὼ δε οἱ ὂσσε φάανθεν... (1. 200)
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Κάποια στιγμή όμως, πληγώνεται από ένα βέλος.
Μέσα στην απελπισία του έντονου σωματικού πόνου
και φόβου, και στην γενική ψυχική του αναταραχή,
βλέπει την Αθηνά να τον πλησιάζει και να τον ενθαρρύνει να πάρει μέρος στην μάχη. Του λέει να φροντίσει
να γίνει καλός πολεμιστής και μάλιστα να γίνει καλλίτερος από τον ίδιο τον πατέρα του. Η θεά είναι τρυφερή μαζί του και τον ονομάζει «χαρά της ψυχής μου»
(«ἐμῶ θυμῷ κεχαρισμένε») (Ε. 826). Μετά, μαλακάμαλακά, η Αθηνά σπρώχνει από το άρμα τον ηνίοχό
του Διομήδη, τον Σθένελο, και παίρνει εκείνη τα ηνία
στα χέρια της, οπότε, μαζί με τον Διομήδη, καταδιώκουν τους Τρώες σαν ανίκητη ομάδα. Όμως, ο ευαίσθητος αναγνώστης του Ομήρου, μπορεί να αναρωτηθεί το εξής: μήπως ο ποιητής υπαινίσσεται, ότι ο
Σθένελος παρέμεινε στην θέση του και ότι ο Διομήδης
αναγνώρισε την Αθηνά μόνο στο μυαλό του (δηλαδή
είχε κάποια παραίσθηση;). Μήπως η παρουσία της
Αθηνάς ήταν η υποκειμενική του εντύπωση; Πάντως,
κανένας μάρτυρας δεν υπάρχει, διότι κανείς από τους
άλλους Αχαιούς ή τους Τρώες, δεν παρατηρεί την
εκτόπιση του Σθένελου από το άρμα. Άρα, εφόσον
κανείς δεν βλέπει την Αθηνά, εκτός από τον ίδιο τον
ήρωα, μπορεί και να την φαντάστηκε εκεί. Ο ποιητής δεν παίρνει θέση σε αυτό το θέμα, αλλά αφήνει το
κοινό του να βρει την καλλίτερη λύση, για ποιο λόγο
ο Διομήδης αριστεύει. Τι αφήνει όμως ο Όμηρος να
υπονοηθεί; Προφανώς ότι ο πόνος και ο φόβος του
θανάτου (δηλαδή η κρίση) συνδέονται άμεσα με την
παρουσία της θεάς, η οποία επεμβαίνει και τον σώζει.
Εάν αυτό είναι υποκειμενική ή αντικειμενική πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει τόσο.
Και στην Οδύσσεια επεμβαίνουν οι θεοί, για να λύσουν
κάποιο πρόβλημα, είτε ακόμα για να βλάψουν τον
Οδυσσέα, όπως κάνει ο θυμωμένος Ποσειδών. Και
εδώ ισχύουν, όσα περίπου είπα για την Ιλιάδα, δηλαδή ότι η παρουσία του θείου δεν επιβεβαιώνεται από
μάρτυρες. Θα συζητήσω εδώ μόνο ένα επεισόδιο, που
μου φαίνεται όμως πολύ χαρακτηριστικό.
Ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος αντιμετωπίζουν τους
μνηστήρες μόνοι τους. Στην αρχή τα καταφέρνουν
πολύ καλά, διότι είναι οπλισμένοι, ενώ οι μνηστήρες

είναι άοπλοι. Να όμως που ο Τηλέμαχος, που είναι
ακόμα πολύ νέος και άπειρος, κάνει ένα μοιραίο λάθος:
ξεχνάει να κλειδώσει την οπλοθήκη του οίκου και έτσι
βρίσκει την ευκαιρία ο Μελάνθιος, ένας κακόβουλος
υπηρέτης του Οδυσσέα και προδότης, που έχει προσχωρήσει στους μνηστήρες, να φανεί χρήσιμος στους
αφέντες του. Από τη μισάνοιχτη πόρτα ο Μελάνθιος
μπαίνει μέσα στην αποθήκη, παίρνει όπλα και τα κουβαλάει στους μνηστήρες. Αυτό αλλάζει την ισορροπία
δυνάμεων, διότι τώρα οι τελευταίοι είναι οπλισμένοι
και γίνονται επικίνδυνοι, ενώ, αντιθέτως, ο Οδυσσέας
και ο γιος του βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Όταν ο
Οδυσσέας αντιλαμβάνεται, ότι οι μνηστήρες έχουν
όπλα στα χέρια τους, αρχίζουν και τρέμουν τα γόνατά του, διότι φοβάται ότι έρχεται το τέλος και πατέρα
και γιου. Είναι δυνατόν, σκέφτεται, να αντιμετωπίσουν
δύο άνθρωποι μόνοι τους ένα ολόκληρο πλήθος νέων
ανδρών και οπλισμένων; Τότε, στην κρισιμότατη στιγμή, εμφανίζεται η Αθηνά. Έχει πάρει όμως ανθρώπινη μορφή και μοιάζει με τον Μέντωρα, ένα φίλο του
Οδυσσέα, που ζει στην Ιθάκη. Έτσι μας λέει ο ποιητής. Όμως, οι μνηστήρες δεν φαντάζονται καν, ότι
μπορεί να είναι η θεά. Και εδώ βλέπουμε την ουσία
του πράγματος διότι, ενώ ο Οδυσσέας χαίρεται που
βλέπει τον Μέντωρα και του λέει: «θυμήσου, ότι είμαστε φίλοι από παιδιά» (22. 227), κατά βάθος ελπίζει
ότι δεν είναι ο Μέντωρ αλλά η θεά Αθηνά μεταμφιεσμένη, διότι μόνο αυτή μπορεί να τους σώσει.
Ας δούμε όμως τι βλέπουν οι μνηστήρες. Όπως είπαμε ήδη, αυτοί δεν υποψιάζονται καν, ότι θα μπορούσε να είναι η Αθηνά και απλά βλέπουν τον Μέντωρα,
τον οποίον μάλιστα αρχίζουν να βρίζουν και να απειλούν, λέγοντάς του ότι θα τον σκοτώσουν, αν τυχόν
βοηθήσει τον παλιό του φίλο. Και όντως ο Μέντωρ
σε λίγο εξαφανίζεται (ίσως φοβήθηκε;). Ο Οδυσσέας
μπερδεύεται, αλλά ξαφνικά βλέπει ένα μαύρο χελιδόνι να τρυπώνει στην στέγη, το οποίο το ερμηνεύει
ως την Αθηνά μεταμφιεσμένη σε χελιδόνι. Σκέφτεται
λοιπόν, ότι όντως ήταν η Αθηνά και άρα θα συνεχίζει
να τον στηρίζει. Αυτό του δίνει θάρρος και αντιμετωπίζει τους μνηστήρες μέχρι τέλους.7
Σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε, νομίζω, με αρκετή
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σαφήνεια πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η αυθυποβολή για
την αυτοπεποίθηση του ατόμου και συνάμα πόσο ρόλο
παίζει η πίστη στο θείο. Αλλά πιο σημαντικό ακόμη
είναι, το ότι οι θεοί γίνονται ορατοί στον άνθρωπο
μόνον όταν ο τελευταίος τους έχει ανάγκη. Αλλιώς
οι θνητοί δεν βλέπουν τους θεούς, είτε επειδή είναι
αόρατοι, είτε επειδή έχουν άλλη μορφή (π.χ. πτηνού)
και έτσι δεν είναι αναγνωρίσιμοι.
Αλλά θέλω να αφήσω τον Όμηρο τώρα, και να αναφερθώ στον Σοφοκλή, που είναι σύγχρονος με τον
Παρθενώνα. Ας δούμε τον Οιδίποδα Τύραννο, όπου το
δράμα αρχίζει με τον φοβερό λοιμό που έχει πλήξει
την πόλη, και που αποδίδεται σε κάποιον πυρφόρο
θεό, ένα θεό χωρίς όνομα. Μάταια οι μελετητές έχουν
προσπαθήσει να καταλάβουν ποιος είναι: ο Άρης;
Μήπως ο Προμηθεύς; Ο Σοφοκλής είναι αόριστος
πάνω στο θέμα αυτό. Όμως, με το επίθετο πυρφόρος τονίζει την καταστρεπτική παρουσία της φωτιάς,
δηλαδή ότι καίγονται πτώματα ανθρώπων και ζώων σε
ολόκληρη την πόλη. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν,
ο θεός είναι άγνωστος, εχθρικός και πηγή άγχους για
την κοινότητα. Οι πολίτες απευθύνονται στους Δελφούς, και όντως ο Απόλλων τους βοηθάει, αποκαλύπτοντας ότι κάποιος ευθύνεται (και όπως γνωρίζουμε
αποδεικνύεται, ότι ο ένοχος είναι ο ίδιος ο Οιδίπους).
Τελικά σώζεται η πόλη, αλλά μόνον όταν ο Οιδίπους
αναλάβει τις ευθύνες του.8 Συμπέρασμα: οι θεοί είναι
επικίνδυνοι όταν θυμώσουν, αλλά ευτυχώς υπάρχουν
τρόποι, ώστε να εξευμενισθούν.
Τα αναφέρω όλα αυτά για να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι η θεϊκή εύνοια δεν είναι δεδομένη, και ότι
ο θείος θυμός είναι πηγή άγχους για τους πολίτες,
όταν μάλιστα αισθάνονται ένοχοι για κάποιο κακούργημα. Ας θυμηθούμε το Κυλώνειο άγος. Και επειδή
στην ζωφόρο του Παρθενώνα οι θεοί αφήνουν τους
ανθρώπους να εορτάσουν χωρίς να τους ενοχλούν
(και είναι αόρατοι σε αυτούς), και επειδή είναι εμφανώς ικανοποιημένοι, η πόλη έχει πετύχει την τελειότητα. Ο αρχαίος θεατής, που θα έβλεπε τους θεούς
της ζωφόρου να συμποσιάζουν, θα έφτανε σε κάποια
συμπεράσματα, τα οποία τα συνοψίζω εδώ.
Πρώτον, θα καταλάβαινε αμέσως, ότι οι θεοί έχουν

ήπια μορφή και όχι δεινή, όπως εκείνη της Αθηνάς
όταν την είδε ο Αχιλλέας. Δεύτερον, η χαλαρή στάση
τους δείχνει, ότι είναι καλόβολοι και ευνοϊκοί προς
τους πολίτες. Και όπως είδαμε, η εύνοιά τους δεν
μπορούσε να θεωρηθεί πάντοτε ως δεδομένη. Τρίτον,
η πεφωτισμένη αυτή θεολογία ταίριαζε απόλυτα με
την φιλοσοφία του Περικλή. Δεν ήταν αντι-Ομηρική,
αλλά ούτε ακριβής απόδοση του Ομήρου. Πρόκειται
μάλλον για διασκευή προς το ηπιότερο.
Οι θεοί του Παρθενώνος και η Ιδανική πόλη
του Περικλή
Εκτός από την θεολογία, ο Φειδίας θέλησε να εκφράσει και την πολιτική ιδεολογία της σύγχρονης Αθήνας,
όπως την διαμόρφωσε ο Περικλής. Θα κάνω κάποιες αναφορές στον Επιτάφιο του Περικλέους, όπως τον
αποδίδει ο Θουκυδίδης. Και τονίζω εδώ ότι ο Επιτάφιος είναι έργο του Θουκυδίδη και όχι πραγματικός
λόγος όπως ακριβώς εκφωνήθηκε και είναι φυσικό, ότι
εκφράζει περισσότερο τον Θουκυδίδη παρά τον ιστορικό Περικλή. Εμένα τουλάχιστον, μου φαίνεται ότι
ταιριάζει θαυμάσια με την εικονογραφία της ζωφόρου.
Μια πρώτη παρατήρηση είναι, ότι η πολιτεία, όπως
παρουσιάζεται και στην ζωφόρο και στον Επιτάφιο,
στηρίζεται στην οικογένεια. Ο Περικλής ευθέως απευθύνεται στους γονείς, πατέρες, μητέρες και αδέλφια
αυτών, πού έπεσαν στον πόλεμο. Χωρίς την οικογένεια
η κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί, και ακριβώς αυτή
την επικοινωνία βλέπουμε και στην θεϊκή οικογένεια.
Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά τη συλλογικότητα της κοινωνίας και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις των
πολιτών. Ο Θουκυδίδης υπαινίσσεται, ότι η Αθήνα
του Περικλή ήταν πετυχημένη, επειδή βασιζόταν στη
συναίνεση και την καλή θέληση όλων των πολιτών,
όλων των τάξεων και όλων των ηλικιών.9 Και στην
πομπή της ζωφόρου βλέπουμε, ότι συμμετέχουν όλα
τα μέλη της κοινότητας των Αθηνών: άνδρες και γυναίκες, πολεμιστές, ώριμοι και αξιοσέβαστοι άνδρες, νέοι
άνδρες, ακόμα και παιδιά, όπως βλέπουμε στην σκηνή
του πέπλου, όπως ήδη έχουμε συζητήσει.
Σε άλλο τμήμα της ζωφόρου, οι έφηβοι συνεργάζονται
μεταξύ τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κου-

21

ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

βαλώντας πιθάρια με το ιερό ύδωρ στον βράχο οπότε
νός στρατηγός, αλλά δεν ενεργεί με ευσέβεια προς
τους θεούς του κάτω κόσμου ούτε σύμφωνα με τα
σε κάθε κοινωνική στάθμη, σε κάθε κατηγορία πολίέθιμα της πόλης. Τιμωρεί την Αντιγόνη καταδικάζοτου, σε κάθε ηλικία, διαπιστώνουμε την ομόνοια, τη
ντάς την σε θάνατο, επειδή προσπάθησε να κάνει το
συνεργασία, την κοινωνικότητα.
Στον Επιτάφιο τονίζεται από τον Περικλή το θέμα
καθήκον της προς τον νεκρό αδελφό της, δηλαδή με
της εμπιστοσύνης μεταξύ
ευσέβεια. Αυτό όμως είναι
των ανθρώπων. Οι Αθηκαι οικογενειακό αλλά και
ναίοι, λέει, συναλλάσσο(όπως νομίζω) το πολιτινται μεταξύ τους χωρίς κακό της καθήκον σύμφωχυποψία και χαιρετούνται
να με τα έθιμα της πόλης.
με χαμόγελα αντί με σκυΆρα, ο Κρέων έχει επιβάθρωπά βλέμματα (κοινώς
λει ένα νόμο από τα επά10
δεν «κάνουν μούτρα»).
νω προς τα κάτω αυθαίρεΑυτό το πνεύμα αποδίδει
τα χωρίς να έχει εξασφακαι ο Φειδίας, αν πράγμαλίσει την συναίνεση των
τι αυτός ήταν ο σχεδιαπολιτών – και αυτό ακριστής της ζωφόρου.
βώς τονίζει και ο χορός
Τελειώνοντας, θα ήθελα να
του δράματος.11 Με την
O λίθος VI της βόρειας ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση
τονίσω, ότι το θέμα της
συμπεριφορά του ο Κρέων
τεσσάρων υδριαφόρων. © Αρχείο ΥΣΜΑ
ευσέβειας είναι κυρίως
προσβάλλει τους πάντες,
κοινωνικό ζήτημα και ότι
καταστρέφοντας τελικά
σεβασμός προς τους θεούς
και τη δική του οικογέσυμβάλει στην ευνομία και
νεια και βλάπτοντας την
την ευτυχία της πόλης: ο
πόλη, αντί να την βοηθήσωστός πολίτης προς τους
σει. Καταλήγω, ότι η ευσέσυνανθρώπους του είναι
βεια των πολιτών, όπως
και ευσεβής πολίτης. Ο
εκφράζεται στην ζωφόρο
Νικίας, μας λέει ο Θουτου Παρθενώνος, είναι
κυδίδης, ενεργούσε πάντοεμβληματική και εκφράτε σύμφωνα με τα «νόμιζει τα ιδεώδη της πόλης
μα» και με ευσέβεια προς
του Περικλέους, όπου δεν
τους θεούς και ανθρώπους
διαχωρίζεται το κοινωνικό
και αυτά τα δύο χαρακτηδίκαιο από την ευσέβεια.
ριστικά τον έκαναν εξαίΌντως, αμφισβητήθηκε
Ο λίθος Χ της βόρειας ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση
ρετο στρατηγό, αξιοσέβαη παραδοσιακή θρησκεία
των γενειοφόρων. © Μουσείο Ακρόπολης, 2014, φωτ. Σ. Μαυρομμάτης
στο στους στρατιώτες του.
από σοφιστές της εποχής,
Τονίζω εδώ, ότι ευσέβεια προς το θείο και την πολιτεία
όπως λ.χ. τον Αναξαγόρα, αλλά τέτοια ένδειξη αναμσυνδυάζονται απόλυτα – θρησκοληψία με την αρνηφισβήτησης δεν βλέπουμε στην ζωφόρο.12
τική έννοια είναι δύσκολο να βρούμε στους αρχαίους
Και προχωρώ σε μια τελική σκέψη πολιτικής φύσεως,
συγγραφείς της κλασικής Αθήνας.
που εκφράζει ο Θουκυδίδης μέσω του Επιταφίου. Το
Ας δούμε και την περίπτωση, που παρουσιάζει ο
πολίτευμα βασίζεται στην καλή θέληση του κάθε πολίΣοφοκλής στην Αντιγόνη. Ο Κρέων είναι μεν ικατη, να αναλάβει με σοβαρότητα τον ρόλο του και να
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