Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΗΔΗ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Είναικοινόσ τόποσ να ποφμε ότι ο Πμθροσ δεν είναιθ αρχι,αλλά το κορφφωμα μιασ
μακρόχρονθσ εξελικτικισπορείασ, τθσ επικισ παράδοςθσ.
Ρολλοί ερευνθτζσ υποςτθρίηουνότι για τον πόλεμο τθσ Τροίασ —κι όχι μόνο
γι’αυτόν—υπιρχε ζνα πλοφςιο επικό υλικό πουαπλϊκθκε ςτον ελλθνικό χϊρομζςα ςτουσ
αιϊνεσ, από τθν καταςτροφι του μυκθναϊκοφκόςμου ωσ και τον όγδοο αιϊνα π.Χ. Αυτι
ιτανθ κατ'εξοχιν "θρωικι" εποχι και καλφτερα θ εποχι που ευνόθςε τθ δθμιουργία τθσ
θρωικισ ποίθςθσ.(1)
Το τζλοσ αυτισ τθσ "θρωικισ" εποχισ ςθμειϊνεται με τθ διάδοςθ τθσ γραφισ και τα
ομθρικά ζπθ, που από πολλζσ απόψεισ αποτελοφν μεγάλθ τομι.Δεν είναι μόνο που θ
ποιθτικι πρόκεςθ του Ομιρου ιταν διαφορετικι από των προκατόχων του, είναι και το ότι
ο Πμθροσ εγκαινίαςε ζναν τρόπο χειριςμοφ του μφκου που, όςο κι αν ςυνδζεται ςτενά με
τθνεπικι παράδοςθ, δεν παφει να προοιωνίηει και να προεξοφλεί, ωσ ζνα ςθμείο, τθν
'λυρικι' και κυρίωσ τθν 'τραγικι' εκμετάλλευςθ του μφκου ςτα χζρια των ποιθτϊν που
ακολοφκθςαν.
Σφμφωνα με τθν ομθρικι παράδοςθ και με μεταγενζςτερεσ πθγζσ που φτάνουν μζχρι
τον Δάρθ τον Φρφγα οΡαλαμιδθσ ιταν ζνασ από τουσ πιο γνωςτοφσ ιρωεσ του Τρωϊκοφ
πολζμου φθμιςμζνοσιδιαίτερα για τισ ανακαλφψεισ του και αποτελοφςε μια ςθμαντικι
προςωπικότθτα για τθνεξζλιξθ του πολιτιςμοφ.
Με βάςθ τισ πθγζσ που υπάρχουνγια τον Ραλαμιδθ θ αναςφνκεςθ του μφκου ζχει
ωσ εξισ:Θ Ελζνθ αρπάχκθκε από τον Ράρθ. Οι Ζλλθνεσ Βαςιλείσ «αποφαςίηουν»
εκςτρατείαενάντια ςτθν Τροία για τθν ανάκτθςθ τθσ Ελζνθσ. Κατά τθν ςτρατολόγθςθ των
Ελλινων ο Ραλαμιδθσ κατευκφνεται ςτθν Λκάκθ, για νακαλζςει ςτον ςτρατό τον Οδυςςζα,
ο οποίοσ επειδι δεν ικελε να τουσ ακολουκιςει προςποιικθκε τον τρελό(είτε ρίχνοντασ
ςτθ γθ αλάτι είτε ηεφοντασ μαηί ςτϋ αλζτρι ζνα βόδι καιζνα άλογο). Ο Ραλαμιδθσ,όμωσ,
απζδειξε ότι ο Οδυςςζασ προςποιοφνταν τον τρελό(είτεαπειλϊντασ ότι κα ςκοτϊςει τον
Τθλζμαχο είτε βάηοντασ τον Τθλζμαχο μπροςτά ςτο αλζτρι, οπότεο Οδυςςζασ αναγκάςτθκε
να ςταματιςει τθν προςποίθςθ). Από τότε ξεκίνθςε θ ζχκρα ανάμεςα ςτον Οδυςςζακαι τον
Ραλαμιδθ. Στθν Τροία αυτι θ ζχκρα κορυφϊκθκε μζςω κάποιων περιςτατικϊν που
ανζδειξαν τθν ικανότθτα και επιδεξιότθτα του Ραλαμιδθ ςτθν εξεφρεςθ λφςεων, για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων του ςτρατεφματοσ .
Για τθν εκδίκθςθ του Οδυςςζα θ πιο γνωςτι εκδοχι ζχει ωσ εξισ:Ο Οδυςςζασ βάηει
ζνα Φρφγα αιχμάλωτο να γράψει ζνα γράμμα δικεν ςταλμζνο από τον Ρρίαμο ςτον
Ραλαμιδθ που κα αποδείκνυε τθν προδοςία του τελευταίου εισ βάροσ των Ελλινων.
Κατόπιν ο Οδυςςζασ τοποκετεί κρυφά αυτό το γράμμα μαηίμε χρυςάφι ςτθν ςκθνι του
Ραλαμιδθ. Ακολοφκωσ, κατθγορείται ο Ραλαμιδθσ για προδοςία, το γράμμα και το
χρυςάφι ανακαλφπτονται ςτθ ςκθνι του, δικάηεται και κρίνεται ζνοχοσ. ΟιΖλλθνεσ αρχθγοί
διατάηουν τον λικοβολιςμό του.
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Ο Παλαμιδθσ μπροςτά ςτον Αγαμζμνονα. Πίνακασ του Ρζμπραντ, 1626
Ο μφκοσ του Ραλαμιδθ,εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτα Κφπρια.Ρρόκειται για ζνα
από τα ποιιματα του λεγόμενου επικοφ κφκλου,μιασ ςειράσ δθλαδι από μικρά ζπθ που
πλαιςιϊνουν τθ δράςθ τθσ Λλιάδασ και διθγοφνται τα «γεγονότα»,πριν από αυτιν αλλά και
ωσ το τζλοσ του πολζμου και τθν επιςτροφι των Αχαιϊν. Είναι φανερό ότι θ κζςθ τουσ
μζςα ςτον επικό κφκλο κάνει τα Κφπρια ςθμαντικι πθγι για τθ γνϊςθ του τρωικοφ πολζμου
γενικά και του μφκου του Ραλαμιδθ ειδικά,για τον οποίο αποτελεί τθν πιο παλιά μαρτυρία,
ιδιαίτερα αν,όπωσ υποςτθρίηουν μερικοί, είναι ζποσ πιο πρϊιμο από τθν Λλιάδα.
Το περιεχόμενο των Κυπρίων, μαηί με τα άλλα ζπθ του Κφκλου διαςϊηει μεγάλο
μζροσ από το ςφνολο των διθγιςεων για τθν τρωικι εκςτρατεία, και είναι ζνα τμιμα από το
πλοφςιο υλικό που είχε ςτθ διάκεςθ τθσ θ επικι ποίθςθ. Το υλικό αυτό ιταν ζνα πλικοσ
από "ιερζσ ιςτορίεσ, ιςτορικζσ αναμνιςεισ, αιτιολογικζσ παραδόςεισ, λογοποιίεσ,
παραμφκια,ναυτικζσ τερατολογίεσ, επινοιςεισ των επικϊν ποιθτϊν κλπ (2)
Σφμφωνα λοιπόν με το μφκο, ο Ραλαμιδθσ ιταν γιοσ του Ναυπλίου και τθσ Φιλφρασ
ι τθσ Θςιόνθσ ι τθσ Κλυμζνθσ.
Θ Φιλφρα ςχετίηεται με κεςςαλικοφσ μφκουσ, και ζχει τθ κζςθ τθσ μθτζρασ του
ΚενταφρουΧείρωνα. Σφμφωνα με μια παράδοςθ, ο Ραλαμιδθσ υπιρξε, μαηί με άλλουσ
γνωςτοφσ ιρωεσ, μακθτισ του διάςθμου Κζνταυρου και είναι ενδιαφζρουςα θ άποψθ που
φζρνει μακθτι και δάςκαλο να ζχουν μθτζρα με το ίδιο όνομα.
Θ Θςιόνθ επίςθσ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθ μυκολογία των Λοκρϊν, αφοφ ζτςι
ονομάηεται θ μθτζρα του λοκροφ ιρωα Δευκαλίωνα αλλά και θ μθτζρα του Ορχομενοφ,
γενάρχιςςα του οίκου των Μινφων.
Θ Κλυμζνθ, τζλοσ, ζπαιξε ρόλο ςτθν αργείτικθ παράδοςθ, αφοφ εμφανίηεται ςτενι
ςυγγζνιςςα των Ατρειδϊν: ςφμφωνα με το μφκο, ο πατζρασ τθσ Κατρζασ, γιοσ του Μίνωα,
τθν ζδωςε ςτον Ναφπλιο, για να τθ μεταφζρει μαηί με τθν αδερφι τθσ Αερόπθ ςε ξζνθ
χϊρα. Ο Ναφπλιοσ όμωσ παντρεφτθκε τθν Κλυμζνθ και ζδωςε τθν Αερόπθ γυναίκα ςτον
Ρλειςκζνθ, γιο του Ατρζα και πατζρα του Αγαμζμνονα και του Μενζλαου. (3)
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Φαίνεται πωσ πρόκειται για τοπικζσ παραδόςεισ, κάκε μια από τισ οποίεσ «δίνει»
ςτον ιρωα τθ δικι τθσ μθτζρα του τόπου, ςε μια προςπάκεια να οικειοποιθκεί τον μφκο ι
να διεκδικιςει τθν πατρότθτά του. Αξιοςθμείωτο πάντωσ ςτοιχείο και για τισ τρεισ
παραλλαγζσ αποτελεί το γεγονόσ ότι και οι τρεισ, Φιλφρα, Θςιόνθ, Κλυμζνθ, ζχουν κοινό
χαρακτθριςτικό, τθ ςχζςθ τουσ με το υγρό ςτοιχείο: Οι δφο πρϊτεσ είναι κόρεσ του Ωκεανοφ
και τθσ Κζτιδασ, θτρίτθ εγγονι του καλαςςοκράτορα Μίνωα. Σε κάκε περίπτωςθ δθλαδι ο
Ραλαμιδθσ είναι απόγονοσ ενόσ γνωςτοφ καλαςςινοφ ιρωα, του Ωκεανοφ ι του Μίνωα.
Τελικά, από τισ τοπικζσ παραδόςεισ φαίνεται ότι επικράτθςε θ Κλυμζνθ, ίςωσ γιατί,
τθν πρόβαλαν οι τραγικοί ποιθτζσ,ι γιατί ο μφκοσ τθσ, αιτιολογεί τθ ςτενι επικοινωνία του
Ναυπλίου με τθ γειτονικι ς’αυτό πρωτεφουςα του μυκθναϊκοφ κράτουσ κακϊσ και τισ
επιδράςεισ, που αναμφιςβιτθτα δζχτθκε ο μυκθναϊκόσ από τον μινωικό πολιτιςμό.
Πςον αφορά τον πατζρα του, καμιά μαρτυρία δεν αμφιςβθτεί πωσ είναιο Ναφπλιοσ,
με τα πρόςωπα του ψαρά (Αλκιδάμαντασ,'Οδυςςεφσ ),ι του αργοναφτθ (Αργοναυτικά του
Ορφζα , Υγίνοσ, Μφκοσ ), ι και χωρίσ ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα:ο μοναδικόσγιοσ του
Ροςειδϊνα και τθσ Αμυμϊνθσ, εγγονόσ από πζμπτθ γενιά ενόσ άλλου Ναυπλίου, που
εκείνοσ ιταν αργοναφτθσ (Αργοναυτικά του Απολλϊνιου όδιου).
Σχετικά με τθν καταγωγι του, από τισ μαρτυρίεσ που υπάρχουν, οι δφο τον
αναφζρουν ωσ Αργείτθ (Τάκιτοσ, Annales,Υγίνοσ Μφκοσ ), θ μια ωσ Ευβοιϊτθ (Γρθγ.
Ναηιανηθνόσ, Λόγοσ)—καμιά ωσ Ναυπλιϊτθ.Φαίνεται, ότι ο Ραλαμιδθσ, που θ παράδοςθ
τον κζλει γιο του Ναυπλίου και τθσ Κλυμζνθσ και εγγονό του Ροςειδϊνα και τθσ Αμυμϊνθσ
γεννικθκε ςτο 'Αργοσ,απ'όπου αργότερα «μεταφυτεφτθκε» ςτο Ναφπλιο.Δθλαδι ο
Ραλαμιδθσ ςυνδζκθκε μζςα από το ςυγγενικό κφκλο του πατζρα του με το Άργοσ, για να
γίνει αργότερα Ναυπλιϊτθσ. Βζβαια οι μαρτυρίεσ του Τάκιτου και του Υγίνου είναι
μεταγενζςτερεσ, όταν πια το Ναφπλιο είχε χάςει τθν αυτονομία του,υποταγμζνο ςτο
γειτονικό Άργοσ,ιδθ, από τθν εποχι του δεφτερου μεςςθνιακοφ πολζμου . Από τότε το
Ναφπλιο εμφανίηεται ςτθν αρχαία λογοτεχνία μόνο ςαν λιμάνι τουΆργουσ.
Ο Πμθροσ δεν αναφζρει ςχεδόν τίποτα για τον Ραλαμιδθ. Θ ςιωπι του, δθμιουργεί
το εφλογο ερϊτθμα, αν ο επικόσ Πμθροσ γνϊριηε το μφκο του Ραλαμιδθ, αν δθλαδι ο
μφκοσ ανάγεται ι όχι ςτο παραδοςιακό υλικό, που είχε ςτθ διάκεςθ του ο ποιθτισ.
Δφςκολα μποροφμε να πιςτζψουμε ότι ο Πμθροσ αγνοοφςε τον Ραλαμιδθ.
Υπάρχουν ςθμεία ςτα δφο ομθρικά ζπθ που φαίνεται ναυπαινίςςονται τον ιρωά
Ππωσ, παρατθρεί ο Μ. Χριςτόπουλοσ(4): α)ςτο ω 118-9 υπάρχει υπαινιγμόσ ςτθν πρεςβεία
των Αχαιϊν πουείχε ςταλεί ςτθν Λκάκθ προκειμζνου να πείςει τον Οδυςςζα να
ακολουκιςει τουσ Αχαιοφσ ςτθνΤροίαβ)Υπάρχουν δυο αποςπάςματα ςτθν Λλιάδα όπου ο
Οδυςςζασ αυτοπαρουςιάηεται ωσ γιοσ τουΤθλζμαχου, κάτι που ίςωσ αποτελεί υπαινιγμό
ςτθν απειλι τθσ ηωισ του μικροφ Τθλζμαχου απότον Ραλαμιδθ ςτθν Λκάκθ.γ) Στθ ραψωδία
Κ(Δολϊνεια) υφζρπει θ παρουςία του Ραλαμιδθ.
Ο Γοργίασ, ςοφιςτισ και ριτορασ, γεννικθκε ςτουσ Λεοντίνουσ τθσ Σικελίασ, περίπου
το 490 π.Χ και ζηθςε ςφμφωνα με τισ πθγζσ 105 ι 109 χρόνια. Ζφταςε ςτθν Ακινα το 427
π.Χ.Τθν εποχι του Γοργία, ςτθν Ακινα, ςτο πλαίςιο πλζον τθσ πόλθσ-κράτουσ , θ ςυμμετοχι
ςτα κοινά και ςτα ακθναϊκά δικαςτιρια απαιτεί τθν ςυμμετοχι των πολιτϊν και τθν άςκθςθ
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των δθμοκρατικϊν τουσ κακθκόντων.Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόςο ςθμαντικι ιταν θ
ικανότθτα του πολίτθ να μπορεί να εκφράηεται με ευγλωττία και πεικϊ. Οι ςοφιςτζσ που
καταφκάνουν ςτθν Ακινα παρουςιάηονται ωσ δάςκαλοι τθσ τζχνθσ του λόγου και
υποςτθρίηουν -με το αηθμίωτο βζβαια-ότι μποροφν να κάνουν τουσ πολίτεσ ικανότατουσ
ςτθ χριςθ του λόγου. Ανάμεςα ςτουσ ςοφιςτζσ, ο Γοργίασ περιςςότερο από κάκε άλλον
ζβαλε ςτθν διδακτικι του ατηζντα τθν ρθτορικι και πιςτϊνεται μάλιςτα με τον οριςμό τθσ
ωσ «πεικοῦσ δθμιουργόσ». Κατά τθ διδαςκαλία του είναι πικανό ότι παρουςίαηε ζνα λόγοπρότυπο,τον οποίο οι μακθτζσ του ζπρεπε νϋ αποςτθκίςουν και να τον μιμθκοφν. Αυτοί οι
λόγοι, «εκμεταλλεφονταν» μυκικά κζματα(π.χ μφκοσ του Ραλαμιδθ) για τθν άντλθςθ
επιχειρθμάτων,ταοποίαόμωσ, ζχουν δυνατότθτα εφαρμογισ και ςε ςφγχρονα,εκφραηόμενα
τθσ εποχισ του.Ο Γοργίασ κατζχει εξζχουςα κζςθ ανάμεςα ςτουσςοφιςτζσ και θ ςυμβολι
του ςτθν εξζλιξθ τθσ ρθτορικισ είναι ςθμαντικότατθ. Ζγραψε «Τζχναι»- εγχειρίδια που
ζδιναν ρθτορικζσοδθγίεσ και περιείχαν λόγουσ-πρότυπα προσ αποςτικιςθ
Στθν λογοτεχνία, τθν περίοδο που ηει ο Γοργίασ, από τθν αρχαϊκιποιθτικι
παράδοςθ(ζποσ, λυρικι ποίθςθ) ζχουμε περάςει ςτθν εμφάνιςθ και τθν κυριαρχία τθσ
τραγωδίασ, τθσ κωμωδίασ, τθν εξζλιξθ πεηογραφικϊν ειδϊν(ιςτοριογραφικά και
δικανικάκείμενα) και τθν προβολι τθσ φιλοςοφίασ και τθσ ρθτορικισ, ενϊ παράλλθλα
αφκονοφν ταρθτορικά εγχειρίδια που περιζχουν οδθγίεσ και τεχνικζσ για τθν παραγωγι
λόγων. Τθν ίδιαχρονικι περίοδο αναπτφςςεται το φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι
ςοφιςτζσ αντλοφν μυκικά πρόςωπα από τθνεπικι παράδοςθ και τα βάηουν να εκφωνοφν
λόγουσ(mytho-forensic speeeches).
Οι τζςςερισδιαςωκζντεσ λόγοι από τθν περίοδο αυτι, οι οποίοι ανικουν ςτο είδοσ
των mytho-forensicspeeches, (δθλαδι λόγοι-υβρίδια, κακϊσ ςϋ αυτοφσ διαςταυρϊνεται ο
μφκοσ με τθν ρθτορικι και θ αρχαϊκι με τθν κλαςικι περίοδο). Ραρά τθν ανταγωνιςτικι
ςχζςθ τθσ ποίθςθσ,ειδικά τθσομθρικισ και τθσ ςοφιςτικισ,οι τζςςερισ αυτοί λόγοι δείχνουν
μια ςυμφιλιωτικι τάςθ ανάμεςα ςτισ δφο: μυκικά πρόςωπαπου απαντοφν ςτθν
προγενζςτερθ ποίθςθ γίνονται φορείσ ςοφιςτικϊν τεχνικϊν.Ρροφανϊσ, οιςοφιςτζσ των
λόγων αυτϊν χρθςιμοποιοφν μυκικζσ φιγοφρεσ, για να κάνουν τουσ λόγουσ τουσ
προςφιλζςτερουσ ςτουσ μακθτζσ τουσ. Ζνασ από αυτοφσ τουσ τζςςερισ λόγουσ είναι και
θὙπζρ Παλαμήδουσ ἀπολογία του Γοργία.
Συνοπτικά το περιεχόμενο του λόγου ζχει ωσ εξισ: ο Ραλαμιδθσ ενϊπιον ενόσ
υποτικζμενου δικαςτθρίου προςπακεί να πετφχει τθν ακϊωςι του υποςτθρίηοντασ ότι δεν
πρόδωςε τουσ Ζλλθνεσ. Λζει ςτουσ δικαςτζσ ότι αυτό που πραγματικά φοβάται δεν είναι ο
κάνατοσ, αλλά θ ατιμωτικι κανάτωςθ. Κατόπιν, επιχειρθματολογεί πάνω ςε δυο άξονεστου δυνατοφ και τθσ βοφλθςθσ-, υποςτθρίηοντασ ότι δεν κα μποροφςε να ζχει τθ
δυνατότθτα να προδϊςει τουσ Ζλλθνεσ ςτουσ Τρϊεσ και ότι ακόμα και αν τθν είχε δε κα
επικυμοφςε κάτι τζτοιο. Ακολοφκωσ απευκφνεται ςτον κατιγορο του τον Οδυςςζα χωρίσ,
όμωσ, να επιτίκεται ςτο ικοσ του κατθγόρου. Αντίκετα, αναφζρεται ςτισ δικζσ του αρετζσ.
Στθν Υπζρ Ραλαμιδουσ Απολογία του Γοργία,ο Γοργίασ χρθςιμοποιεί τθ μυκικι
μορφι του Ραλαμιδθ ωσ φορζα επιχειρθμάτων, ο μφκοσςυνδζεται ςτο λόγο του Γοργία, με
τθ ρθτορικι και τίκενται οι βάςεισ για τθνπαρουςίαςθ του Ραλαμιδθ ωσ ςοφιςτι.
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Ο Φλάβιοσ Φιλόςτρατοσ παρουςιάηει τον μυκικό Ραλαμιδθ ςε δφο ζργα του: α) Τὰ
ἐσ τὸν Ἀπολλϊνιον Τυανζα και τον β) Θρωϊκό.
Ο Φλάβιοσ Φιλόςτρατοσ ιταν μζλοσ μιασ ακθναϊκισ οικογζνειασ με καταγωγι από τθ
Λιμνοκαι ταυτίηεται από τουσ μελετθτζσ με τον δεφτερο από τουσ τρεισ ςυγγραφείσ που
φζρουν το ίδιο όνομα, όπωσ γνωρίηουμε από το βυηαντινό λεξικό τθσ Σοφδασ του 10αι. μ.Χ.
Γεννικθκε γφρω ςτο 170 μ.Χ. και πζκανε ςτα μζςα περίπου του 3 αι. μ.Χ.. Μεγάλωςε ςτθν
Ακινα και ζλαβε ρθτορικι εκπαίδευςθ ςϋαυτι τθν πόλθ με τθν ζντονθ ςοφιςτικι
δραςτθριότθτα. Ρικανϊσ πριν το 207 μ.Χ.εντάχκθκε ςτον κφκλο τθσ Λουλίασ Δόμνασ,
μθτζρασ του αυτοκράτορα Καρακάλλα. Για τθν περίοδο που ηει ο ςοφιςτισ Φιλόςτρατοσ
λόγω τθσ μεγάλθσ εμβζλειασ που αποκτά θ ρθτορικι ζχει επικρατιςει ο όροσ «Δεφτερθ
Σοφιςτικι», ο οποίοσ μάλιςτα ιταν επινόθςθ του ίδιου του Φιλόςτρατου.
το Σὰ ἐσ τὸν Ἀπολλώνιον Συανζαπαρακολουκοφμε τθνπορεία και τα ταξίδια του
νεοπυκαγόρειου φιλοςόφου Απολλϊνιου, κατά τθ διάρκεια των οποίων εκτελεί διάφορα
καφματα, ενϊ ςυνοδεφεται από τον μακθτι του, τον Δάμθ από τθ Νινευι.Στο τζταρτο
βιβλίο ςυναντάμε τον Ραλαμιδθ όταν ο Απολλϊνιοσ επιςκζπτεται τον τάφο του Αχιλλζα
κοντά ςτθν Τροία. Ο ιρωασ εν είδει ποιθτι κα αποκαλφψει ςτον Απολλϊνιο οριςμζνεσ
αλικειεσ για τον τρωϊκό πόλεμο ςε μια ςυνάντθςθ που αφορμάται εν μζρει από τθν
παράδοςθ που ικελε τον ίδιο τον Πμθρο να επιςκζπτεται τον τάφο του Αχιλλζα, να
τυφλϊνεται από τθν λάμψθ των όπλων του και ωσ αντάλλαγμα γιϋαυτό το ςυμβάν οι
Μοφςεσ να του χαρίηουν το δϊρο τθσ ποίθςθσ.Από τα λόγια του Αχιλλζα για τον Ραλαμιδθ
διαπιςτϊνουμε ότι ο ιρωασ μζςα από μια ςωρεία επικζτων ςε υπερκετικό βακμό
(π.χ.«ςοφϊτατοσ,..μαχιμϊτατοσ...) κεωρεί τον Ραλαμιδθ μια εξζχουςα μορφι που
ξεπερνοφςε τουσ άλλουσ ςυμπολεμιςτζσ του ςτθ ςοφία, τθν ομορφιά και τθν ικανότθτα
ςτον πόλεμο. Ο Ραλαμιδθσ παρουςιάηεται ωσ πρότυπο ανδρείασ και ςοφίασ, κάτι που κα
επιδιϊξει ο Φιλόςτρατοσ πολφ περιςςότερο ςτον Θρωϊκό. ΟΑχιλλζασ προτρζπει τον
Απολλϊνιο που μοιράηεται το ίδιο χαρακτθριςτικό με τον Ραλαμιδθ(δθλ. τθ ςοφία) να πάει
ςτον τάφο του ιρωα που βρίςκεται ςτα μικραςιατικά παράλια απζναντι από τθ Μικυμνα
τθσ Λζςβου, να φροντίςει τον τάφο του και να αναςτθλϊςει το πεςμζνο άγαλμα του ιρωα,
κάτι που ο Απολλϊνιοσ κα ςπεφςει να εκτελζςει. Πταν φτάνει ςτον τάφο του ιρωα, τον
χαρακτθρίηει ςοφό ςϋόλα, πθγι τθσ γλϊςςασ, των Μουςϊν και του ίδιου του του εαυτοφ
και ετοιμάηεται να αποκαταςτιςει τθν αδικία που του ζκαναν οι Αχαιοί φροντίηοντασ τθν
ανζγερςθ του αγάλματόσ του.
τον Ηρωϊκό ο ιρωασ αποτελεί μια από τισ τρεισ ςπουδαιότερεσ μορφζσ-ιρωεσ του
ζργου μαηί με τον Ρρωτεςίλαο και τον Αχιλλζα. Στο ςυγκεκριμζνο ζργο παρακολουκοφμε
ζνα διάλογο που διαδραματίηεται ςε μια πόλθ τθσ Κράκθσ, τον Ελαιοφντα, ανάμεςα ςϋ ζναν
αμπελουργό και ζναν Φοίνικα ζμπορο. Ο αμπελουργόσ ζχει αφοςιωκεί ςτθ λατρεία του
ιρωα Ρρωτεςίλαου που ιταν ο πρϊτοσ από τθν πλευρά των Αχαιϊν που ζχαςε τθ ηωι του
ςτθν εκςτρατεία.Επιπλζον, ο αμπελουργόσ αποκαλφπτειότι επικοινωνεί τακτικά με τον
ιρωα Ρρωτεςίλαο, ο οποίοσ είναι γνϊςτθσ όλων των ομθρικϊνιςτοριϊν, αλλά επιπλζον
γνωρίηει και ιςτορίεσ που είναι άγνωςτεσ ςτουσ ποιθτζσ. Ο Ρρωτεςίλαοσ ιςχυρίηεται ότι ο
Πμθροσ ζδωςε μεγάλθ ςθμαςία μόνο ςτον Αχιλλζα και τον Οδυςςζα, ενϊ άλλουσ
ςθμαντικοφσ ιρωεσ, όπωσ τον Ραλαμιδθ, τουσ παρζβλεψε.Ενϊ ο αμπελουργόσ
αποκαλφπτει ςτον Φοίνικα ιςτορίεσ που ζμακε από τον Ρρωτεςίλαο, παρουςιάηει τουσ
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πρωταγωνιςτζσ-ιρωεσ τθσ τρωϊκισ εκςτρατείασ, από τουσ οποίουσ άλλουσ εξετάηει
μεμονωμζνα και άλλουσ ςε ηεφγθ. Σϋ αυτόν τον κατάλογο των θρϊων δίνει ζμφαςθ ςτα
ταλζντα, τθν εξωτερικι εμφάνιςθ τουσ, κακϊσ και ςε ανζκδοτα θκικοφ χαρακτιρα. Τζλοσ,
κρίνει τον τρόπο παρουςίαςθσ τουσ από τον Πμθρο και κάνει τισ αναγκαίεσ διορκϊςεισ.
Και οι τρεισ μεγάλοι τραγικοί ποιθτζσ (Αιςχφλοσ, Σοφοκλισ, Ευριπίδθσ) ζγραψαν τρία
ομϊνυμα δράματα για τον ςυγκεκριμζνο μυκικό ιρωα παρουςιάηοντάσ τον ωσ κφμα τθσ
ίντριγκασ του Οδυςςζα. Ειδικά ο Σοφοκλισ και ο Ευριπίδθσ δείχνουν να ευνοοφν τον
Ραλαμιδθ εισ βάροσ του Οδυςςζα, και το μυκικό υλικό που διακζτουν για τον Ραλαμιδθ
υφίςταται μια «πολιτικοποίθςθ», θ οποία ενςαρκϊνει τθν κόντρα ιςχυρϊν και αδυνάμων
που βρίςκει αντιςτοιχίεσ ςτθν πολιτικι πραγματικότθτα τθσ Ακινασ του 5αι. π.Χ. Συνεπϊσ,
τθν περίοδο αυτι, προβάλλει ζντονα θ πολιτικι πλευρά των θρϊων, θ οποία είχε
δευτερεφουςα κζςθ ςτο ζποσ.
Από τον 6αι. π.Χ. ο Πμθροσ δζχτθκε κριτικι για τον τρόπο που παρουςίαηε τουσ
κεοφσ και για τθν αξιοπιςτία των γεγογότων που διθγείται, με τον Ρλάτωνα να καταδικάηει
τα ομθρικά ποιιματα ωσ ανικικα και επικφνδυνα Μαηί με τθ φιμθ του Ομιρου, όπωσ ιταν
αναμενόμενο,επθρεάςτθκε αρνθτικά και θ φιμθ του Οδυςςζα. Ζνα από τα αρνθτικά
επειςόδια τθσ ηωισ του Οδυςςζα, το οποίο εκμεταλλεφτθκαν οι επικριτζσ του, ιταν ο
άδικοσ κάνατοσ του Ραλαμιδθ.
Ο Ραλαμιδθσ από τον 5αι. π.Χ. ζχει γίνει το αρχζτυπο του ακϊου μάρτυρα που
νικιζται από τουσ ιςχυροφσ.
Για τισ ιδιαίτερεσ ιδιότθτεσ και εφευρζςεισ που αποδόκθκαν ςτον Ραλαμιδθ
ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ μασ δίνειο Φιλόςτρατοσ, που ηει και γράφει ςε μια εποχι
ςθμαδεμζνθ από το μυςτικιςμό και τθ μαγεία.
Στθν εποχι του ςοφιςτι οι μυςτθριακζσ Κρθςκείεσ τθσ ανατολισ, που από καιρό
είχαν ειςβάλει ςτθ Δφςθ,κυριαρχοφν ςε όλθ τθ ρωμαϊκι επικράτεια και, ανακατεμζνεσμε
τουσ κεοφσ του ελλθνορωμαϊκοφ πανκζου, δθμιουργοφν μια πανςπερμία κρθςκειϊν και
λατρειϊν-Τισ καινοφργιεσ κρθςκείεσ τισ αγκάλιαςαν τα πλατιά λαϊκά ςτρϊματα των
υπθκόων τθσ αυτοκρατορίασ που,εξακλιωμζνα κακϊσ ιταν από τθν οικονομικι τουσ
ιδιαίτερα κατάςταςθ, ζβριςκαν ς'αυτζσ τθν παρθγοριά για μια μετακανάτια λφτρωςθ, αλλά
και πολλοί διανοοφμενοι και ςυγγραφείσ που αιςκάνονταν τθν ανάγκθ να βρουν ςτιριγμα
ςτισ υπερφυςικζσ δυνάμεισ, κακϊσ δεν τουσ ικανοποιοφςε θ επίςθμθ κρθςκεία Θ ειςβολι
αυτϊν των κρθςκειϊν ζδωςε μεγάλθ ϊκθςθ ςτθν αςτρολογία και τθ μαγεία.(Οι άνκρωποι
πάντα αιςκάνονταν τθν ανάγκθ να προβλζψουν το μζλλον τουσ).
Θ επίδραςθ τθσ εποχισ λοιπόν κεωρείται δεδομζνθςτον 'Θρωικό και τθ βλζπουμε
ίςωσ και ςε μερικζσ λεπτομζρειεσ του μφκου του Ραλαμιδθ, ςτον οποίον επίςθσ κα
μποροφςαν να ανιχνευκοφν και ςθμεία του νεοπυκαγοριςμοφ, όπωσ :
-Πταν ζγινε ζκλειψθ θλίου, οι Αχαιοί άρχιςαν να ανθςυχοφν κεωρϊντασ αυτό το
ςυμβάν οιωνό για τον πόλεμο. Ο Ραλαμιδθσ, για να τουσ κακθςυχάςει, τουσ δίνει μια
λογικι ερμθνεία του φαινομζνου λζγοντασ ότι θ ςελινθ πζραςε εκείνθ τθ ςτιγμι μπροςτά
από τον ιλιοκαι αυτό εξθγεί τθν επικράτθςθ ςκοταδιοφ για λίγο. Ωςτόςο, δίνει και
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κρθςκευτικι ερμθνεία. Αν οοιωνόσ αυτόσ προμθνφει κάτι κακό, θ βλάβθ κα είναι για τουσ
Τρϊεσ, γιατί ςε εκείνουσ οφείλεται ο πόλεμοσ. Κατόπιν υποδεικνφει ςτο ςτράτευμα
τελετουργικά μζςα(προςευχζσ και κυςία ςτονιλιο), τα οποία ςυνδζονται με αρχαίεσ
τελετουργίεσ ςχετιηόμενεσ μετον ζλεγχο του καιροφ. Από το επειςόδιο αυτό ο Ραλαμιδθσ
εμφανίηεται να ζχει γνϊςεισαςτρονομίασ και να είναι μάντθσ, αφοφ μπορεί να ερμθνεφει τα
ςθμάδια.
-Στον Θρωϊκό ο Ραλαμιδθσ οφτε πλοία διακζτει, οφτε υπθρζτρια και ερωμζνθ οφτε
δζχεταιτα χριματα των Αχαιϊν οφτε του αρζςει θ επιδίωξθ του πλουτιςμοφ.Διαφαίνεται
δθλαδι μια τάςθ για αςκθτικι ηωι, όπου μποροφν ν’ανιχνευκοφν επιδράςεισ του
νεοπυκαγοριςμοφ, ενόσ από τα κυρίαρχα φιλοςοφικά ρεφματα τθσ εποχισ.
Στθν ικανότθτα του να βρίςκει λφςεισ χρωςτάει,μάλλον ο Ραλαμιδθσκαι τθ φιμθ του
ωσ Ρρϊτου Ευρετοφ: ζτςι ονομάςτθκανμία ςειρά μυκικά αλλά και ιςτορικά, κάποτε,
πρόςωπα ςτα οποία αποδόκθκαν διάφορεσ εφευρζςεισ —ανάμεςα τουσ αρκετοί κεοί και
ιρωεσ, όπωσ ο Ιφαιςτοσ, ο Ερμισ, θ ΑκθνάΕργάνθ, ο Φορωνζασ, ο Ρρομθκζασ κ.ά.
Οι πρϊτοι ευρετζσ εμφανίηονται να διεκδικοφν (ι τουσ αποδίδονται) διάφορεσ
εφευρζςεισ τον 7ο/6ο π.Χ.αι.που είναι εποχι μεταρρυκμίςεωνμε νεωτεριςμοφσ και
εφευρζςεισ, εποχι που το άτομο ςυνειδθτοποιεί τθν ιδιαιτερότθτα του και προςπακεί
ναξεχωρίςει από το ςφνολο. Ζτςι,ευρετζσ κεωρικθκαν οι κεοίκαι ιρωεσ, που, ςφμφωνα με
τθ μυκολογικι παράδοςθ, είχανδιαπρζψει ςε ανάλογα πράγματα (μ'αυτά που τουσ
αποδίδονται)ι που φαίνονταν προοριςμζνοι, για τθν κάκε εφεφρεςθ,. με βάςθ τθν
ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά τουσ.
Είναι γνωςτό ότι ςε πολλοφσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ τθσ ανατολισ και ιδιαίτερα ςτθν
Αίγυπτοτα γράμματα,είχαν κεϊκι προζλευςθ και ιταν προνόμιο μιασ ειδικισ τάξθσ,-του
ιερατείου-, που απολάμβανε γι'αυτό ξεχωριςτι τιμι. Αλλά και ο Ραλαμιδθσ, ςφμφωνα με
το Φιλόςτρατο, με Κεία αποκάλυψθ βρικε τα γράμματα: "ζγϊ γράμματα οφχ εφρον" "αλλ'
υπ'αυτϊν ευρζκθν' εν Μουςϊν οίκω κείμενα εδείτοανδρόσ τοιοφτου, κεοί δε τα τοιαφτα
δι'ανδρϊν ςοφϊν αναφαίνουςι (Ιρωικόσ,. 33,11).
Τα γράμματα λοιπόν ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το μυςτικιςμό και τθ μαγεία. Δεν είναι
τυχαίο ότι τθν εφεφρεςθ διεκδικοφν μυκικζσ μορφζσ που θ ςχζςθ τουσ με τθ μαγεία είναι
γνωςτι, όπωσ ο Ερμισ, ο Σίςυφοσ, ο Κάδμοσ ,και ο Ρρομθκζασ.
Οι πεςςοί επίςθσδεν είναι ελλθνικι εφεφρεςθ. Το παιγνίδι αυτό με τθ γενικι ζννοια
του όρου το ςυναντάμε πολφ νωρίσ ςτουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ των ανατολικϊν λαϊν.
Υπολογίηεται ότι οι Αιγφπτιοι ιδθ από το3000 π.Χ. γνϊριηαν ζνα επιτραπζηιο παιγνίδι με
πεςςοφσ.Στθ Μεςοποταμία ανακαλφφτθκαν λείψανα ενόσ τζτοιου παιγνιδιοφ, ενϊ
βρζκθκαν ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν φπαρξθενόσ παιγνιδιοφ με πεςςοφσ και ςε
πολιτιςμοφσ παράλλθλουσ με τον αιγυπτιακό, όπωσ ο κρθτομυκθναϊκόσ·Οι πεςςοί λοιπόν
είναι γνωςτοί ςτα μυκθναϊκά χρόνια και άςχετα με το αν τουσ ξαναφζρνουν αργότερα ςτον
ελλθνικό χϊρο,όπωσ και τα γράμματα, οι Φοίνικεσ, μπαίνουν δικαιωματικάςτον τρωικό
κφκλο, όπου ςυνδζονται με τον εφευρζτθΜε γνϊςθ τθσ λειτουργίασ του παιγνιδιοφ ςτο
ςτρατό, που βαριζται και δυςαναςχετεί —πολφ περιςςότερο αν υπάρχει και πείνα —
πλάκεται ζνασ μφκοσ ςφμφωνα με τον οποίο ο Ραλαμιδθσ "εφευρίςκει" με κάποια
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ευκαιρία τουσ πεςςοφσ.Τον ψυχαγωγικό χαρακτιρα τθσ εφεφρεςθσ τονίηει ο Σοφοκλισ με
τθ φράςθ «τερπνόν αργίασ άκοσ»,ενϊ παράλλθλα φαίνεται να τθσ αναγνωρίηει και
παιδευτικό χαρακτιρα : «χρόνου τε διατριβάσ ςοφωτάτασ».

Σο πιο παλιό και το πιο μεγάλο ελλθνικό ηάρι. το ανκρώπινο κεφάλι, που εικονίηεται
ςτθ μια πλευρά του ηαριοφ, θ αρχαιολόγοσ Karusuαναγνωρίηει τον Παλαμιδθ(4)
Εκτόσ από τα γράμματα, τουσ πεςςοφσ και τα ςτρατιωτικά,τισ πιο παλιζσ και πιο
ςτενά ςυνδεμζνεσ με τον Ραλαμιδθεφευρζςεισ, του αποδόκθκαν, ςε μεταγενζςτερεσ
εποχζσ και άλλεσ εφευρζςεισ, άλλοτε ςχετικζσ με τθν όλθ παρουςία του ςτο μφκο και
άλλοτε όχι. Συμβαίνει λοιπόν και με τον Ραλαμιδθ ό,τι και με τουσ άλλουσ Ρρϊτουσ
Ευρετζσ, τον Ερμι, τθν Ακθνά Εργάνθ, τον Ρρομθκζα: οι μεταγενζςτεροι δθλαδι με
ευκολία απζδιδαν ς'αυτοφσ καινοφργιεσεφευρζςεισ, πζρα από τισ ςυγκεκριμζνεσ με τισ
οποίεσιταν ςυνδεδεμζνο το όνομά τουσ.
Αξίηει να αναφζρουμε τα μζτρα και ςτακμά,μια εφεφρεςθ που ςυνδζεται άμεςα με
τθν πολιτικι και οικονομικικατάςταςθ τθσ εποχισ. Οι κάτοικοι δθλαδι τθσ Αργολίδασ
ζψαχναν ζνα εφευρζτθ να του αποδϊςουν το αργείτικο ςφςτθμα μζτρων και ςτακμϊν, που
αυτιν τθν εποχι διεκδικοφςε το προβάδιςμα απζναντι ςτο αιγινθτικό και το λυδικόιωνικό.-Ζνασ ντόπιοσ ιρωασ εφευρετικόσ, όπωσ ο παλαμιδθσ, ιταν το κατάλλθλο πρόςωπο.
Με τθν πλθκϊρα των εφευρζςεων που διεκδικοφςαν τθν πατρότθτα του Ραλαμιδθ,
το όνομα του ταυτίςκθκε με τθν εξυπνάδα και τθν εφευρετικότθτα:με αυτιν τθν ζννοια το
χρθςιμοποιεί ο Ρλάτωνασ όταν ςτο Φαιδρό (261d) χαρακτθρίηει το Ηινωνα "Ελεατικό
Ραλαμιδθ" και ο Εφπολισ όταν ςατιρίηοντασ κάποια εφεφρεςθ τθ χαρακτθρίηει
"Ραλαμθδικι» Στουσ Βατράχουσ ο κωμικόσ Αριςτοφάνθσ με τθνφράςθ «εφγε ω
Ραλάμθδεσ,ω ςοφωτάτθ φφςισ», αντιμετωπίηει με ειρωνεία τισ ιδζεσ του Ευριπίδθ για τθν
ακθναϊκι πολιτικι.Γενικότερα, άλλωςτε,τον 5ο π.Χ. αι. οι όροι ευρετισ, εφρθμα, ευρίςκειν
ταυτίηονται με τουσ όρουσ ςοφιςτισ, ςόφιςμα, ςοφίηειν.
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Ωςτόςο θ επιλογι του Ραλαμιδθ δεν είναι τυχαία.Ο Ραλαμιδθσ κα πρζπει
ναςυγκζντρωνε οριςμζνεσ εξαιρετικζσ ικανότθτεσ, που κατάφεραν να επιηιςουν ϊσ τον 3ο
μ.Χ. αι., ϊςπου να τισ ανακαλφψει και να τισ προβάλει, όπωσ απαιτοφςε θ εποχι του, ο
Φιλόςτρατοσ.
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