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Να συγκρίνετε την ικεσία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας με 

ανάλογο θεσμό της σημερινής εποχής ως προς το περιεχόμενο και το 

κύρος 

 

  Ικέτης είναι αυτός που ζητάει βοήθεια ή προστασία. Είναι αυτός που 

παρακαλεί θερμά. Στην αρχαία ελληνική κοινωνία, ικέτης ονομαζόταν ο 

άνθρωπος που προσπέφτοντας στην εστία ή στον βωμό ενός θεού 

επικαλούνταν το θεό και ζητούσε την κάθαρση από το αδίκημα που είχε 

διαπράξει ή αποζητούσε τη προστασία του. Κρατούσε στο χέρι του κλαδί 

ελιάς και ήταν υπό τη προστασία του Δία. Κάθε βιαιοπραγία εναντίον 

αποτελούσε βαρύ αδίκημα και χαρακτηριζόταν ως έλλειψη σεβασμού 

στο πρόσωπο του Δία. Στη σημερινή κοινωνία η έννοια του ικέτη είναι 

σαφώς πιο γενικευμένη. Ικέτης χαρακτηρίζεται αυτός ο οποίος 

παρακαλεί θερμά, όπως ικανοποιηθεί το αίτημά του σε προσωπικό αλλά 

κυρίως σε θρησκευτικό επίπεδο. Σήμερα, οι άνθρωποι καταφεύγουν σε 

Ιερούς Ναούς προκειμένου να έρθουν σε επαφή με Τον Θεό και να 

παρακαλέσουν για το αίτημά τους το οποίο μπορεί να αφορά την υγεία, 

τη συγχώρεση ή οτιδήποτε άλλο. Οποιοσδήποτε από εμάς επισκέπτεται 

Τον Οίκο Του Θεού με σκοπό να προσευχηθεί για αυτό που τον 

προβληματίζει χαρακτηρίζεται ως ικέτης. Στο Ιερό Μυστήριο της 

εξομολογήσεως, είμαστε και εκεί <<ικέτες>> από τη στιγμή που ζητούμε 

την συγχώρεση και τον οίκτο Του Θεού προς το πρόσωπό μας. Ικέτες 

ακόμα χαρακτηριζόμαστε και στο πρόσωπο του ιερέα ο οποίος 

αναλαμβάνει να μας εξομολογήσει και να μεσολαβήσει για εμάς Στον 

Θεό. Επίσης ικέτες είμαστε στα Πρόσωπα Της Παναγίας και των Αγίων 

που τους παρακαλούμε να μεσιτεύσουν  προκειμένου Ο Κύριός μας να 

δει με περισσότερη επιείκεια τις αμαρτίες μας. Στις μέρες μας, Ο Οίκος 

Του Θεού είναι άσυλο για όποιους καταφεύγουν σε αυτόν, πράγμα που 

σημαίνει πως είναι απροσπέλαστος για οποιονδήποτε επιθυμεί κάτι κακό 

γι' αυτούς. Μπορεί όμως και Θεία Πρόσωπα, όπως Η Παναγία μας και οι  

Άγιοί μας να παρακαλούν Τον Θεό για τη προστασία μας. Αντίστοιχα 

στην αρχαία κοινωνία, η Θέτιδα παρακάλεσε τον Δία για να τιμήσει τον 

γιο της, Αχιλλέα. Ωστόσο, ο θεσμός της ικεσίας είχε πολύ μεγαλύτερο 

κύρος και βαρύτητα στα πλαίσια της αρχαίας κοινωνίας από ό,τι στη 

σημερινή εποχή. Στις μέρες μας, η έννοια της ικεσίας είναι πολύ 
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γενικευμένη σε σχέση με την αρχαιότητα όπου ο όρος «ικέτης» ανήκε 

στα πλαίσια ενός θεσμού και κατείχε τίτλο ιερό. 

                                                                                  Βουτσινού Μοσχούλα 

 

 

 

     Στην αρχαία ελληνική κοινωνία οι ικέτες θεωρούνταν ιερά πρόσωπα 

που έπρεπε να προστατεύονται, κάτι που όλοι ήξεραν και το αποδέχονταν 

ως άγραφο νόμο. Οι ικέτες έπεφταν στα γόνατα και τοποθετούσαν το ένα 

τους χέρι στο γόνατο του ικετευόμενου από τον οποίο ζητούσαν έλεος 

και το άλλο στα γένια του. Έπειτα ξεκινούσαν τον λόγο της ικεσίας τους 

προσπαθώντας να καλοπιάσουν το άλλο πρόσωπο και προσπαθώντας να 

απευθυνθούν στα συναισθήματά του. Ο ικετευόμενος δεν μπορούσε να 

αρνηθεί να βοηθήσει τον ικέτη καθώς θα τιμωρούνταν από τους θεούς. 

Στη συνέχεια, ολοκλήρωναν κάνοντας το αίτημά τους. Μέχρι και σήμερα 

υπάρχουν ικέτες αλλά με μερικές διαφορές. Στις μέρες μας, οι ικέτες 

καταφεύγουν στις εκκλησίες (ή γενικότερα στους ναούς της λατρείας της 

θρησκείας τους) όπου προσκυνούν τον Θεό και τους Αγίους γονατίζοντας 

μπροστά από εικόνες. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες για να γίνει κάποιος 

ικέτης σήμερα είναι κυρίως τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι άνθρωποι, 

γνωρίζοντας ότι απευθύνονται σε μία ανώτερη δύναμη, μπορεί να 

ζητήσουν ακόμα και πράγματα που και οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι ανέφικτα 

ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ζητήσει να 

θεραπευτεί ένα κοντινό του πρόσωπο από καρκίνο, κάτι που, όπως όλοι 

γνωρίζουμε, είναι ιατρικά αδύνατο. Γενικά όμως, ακόμα ισχύει το 

γεγονός ότι οι ικέτες πρέπει να προστατεύονται καθώς βρίσκονται σε 

ιερό χώρο. Η δομή του λόγου τους εξακολουθεί να έχει τα ίδια βασικά 

χαρακτηριστικά με αυτόν της αρχαίας Ελλάδας αφού ξεκινάει ακόμα με 
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κοσμητικά επίθετα προς τον Θεό (π.χ. Μεγαλοδύναμος) και έπειτα 

ακολουθεί το αίτημα του ικέτη. 

 

       -Χριστίνα Αδαμοπούλου- 

 

 

     Το φαινόμενο της ικεσίας είναι πολύ σύνηθες σε όλες τις εποχές, και 

του Θουκυδίδη και του Πειθία αλλά και της σημερινής εποχής. Πάντα 

κατά τη διάρκεια της ικεσίας υπάρχουν  δύο τουλάχιστον πρόσωπα 

εκείνο του ικέτη και εκείνο του ακροατή, ο οποίος αλλάζει κατά εποχές, 

αλλά δεν αλλάζει ο ρόλος του. 

 Οι ικέτες στην αρχαία Ελληνική κοινωνία ήταν πρόσωπα ιερά που 

κατέφευγαν στους ναούς αναζητώντας ασυλία προκειμένου να 

απαλλαχτούν από υποχρεώσεις που τους βάραιναν. 

     Όσον αφορά τη σημερινή κοινωνία οι άνθρωποι καταφεύγουμε στους 

αντίστοιχους ναούς της θρησκείας μας, για να προσευχηθούμε στο Θεό, 

στη Παναγία, τον Χριστό και όλους τους Αγίους για να μας συγχωρέσουν 

από πιθανές αμαρτίες και σφάλματα που έχουμε διαπράξει. Εκτός όμως 

από την αναζήτηση για βοήθεια και λύτρωση οι άνθρωποι κάνουμε 

έκκληση στο Θεό για να τον ευχαριστήσουμε για την υγεία τη δική μας 

αλλά και όσων αγαπάμε, και γενικά για τη στέγη που έχουμε καθημερινά 

πάνω από το κεφάλι μας, για το φαγητό που υπάρχει πάντα πάνω στο 

τραπέζι, για τη δουλειά των γονιών μας, για τα δικαιώματα μας για 

μάθηση, ακόμη και για την ίδια μας τη ζωή. Μία διαφορά ανάμεσα στις 

δύο εποχές είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι μπορούμε να προσευχηθούμε 
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από όπου και αν βρισκόμαστε ακόμη και στο δρόμο ή στο σπίτι μας πριν 

κοιμηθούμε ή μόλις ξυπνήσουμε, σημασία έχει να πιστεύουμε σε ό,τι 

λέμε, και την ώρα της προσευχής το μυαλό μας να μην σκέπτεται άλλα 

θέματα παρά μόνο στον Θεό. Επίσης οι άνθρωποι καθημερινά κάνουμε 

έκκληση στο Θεό χωρίς να το καταλάβουμε, αυτό γίνεται διότι ο Θεός 

είναι μέσα μας και τον νιώθουμε συνέχεια κοντά μας. 

 Παρ’ όλα αυτά και στις δύο εποχές ο θεσμός της ικεσίας αντιμετωπίζεται 

με μεγάλο σεβασμό.                                                        Κυριακού Έλενα 

 

 

 

 

      Η ικεσία είναι ένας πανάρχαιος θεσμός, ο οποίος πηγάζει από την 

ανθρώπινη εσωτερική αυτή ανάγκη της πίστης σε μία ανώτερη δύναμη 

(Θεό). Ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε βοήθεια από τον Θεό αλλά η 

προσέγγιση και η τυπολατρία μεταβάλλονται με το πέρασμα των χρόνων. 

     Στην αρχαία ελληνική κοινωνία η εθιμοτυπία της ικεσίας θέλει ένα 

πρόσωπο, που βρίσκεται σε κίνδυνο (ικέτης,) να καταφεύγει σε κάποιον 

ιερό χώρο, βωμό ζητώντας άσυλο και προστασία. Η έννοια της ικεσίας 

υπάρχει ακόμα και σήμερα καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πίστη 

και τη λατρεία μας. Μπορεί το κύρος του θεσμού να έχει εξασθενήσει και 

σπάνια να συναντάμε καθημερινούς ικέτες πλέον, αλλά πάντα μία 

δυσκολία της ζωής μας παροτρύνει να έρθουμε πιο κοντά στην προσευχή 

και την ικεσία απέναντι στον Θεό.  

    Παρόλο που η ικεσία συχνά μας παραπέμπει στη θρησκεία, δεν 

περιορίζεται μόνο σε αυτή. Τόσο στο παρελθόν, όσο και σήμερα 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 
 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε ικέτες σε οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση. 

Στην αρχαιότητα, όταν ο ικέτης απευθύνονταν σε θνητό ,ασπάζονταν 

συγκεκριμένες  τελετουργικές  χειρονομίες, όπως το άγγιγμα των 

γονάτων, της γενειάδας ή του χεριού του ικετευόμενου. Οι ικέτες εκείνης 

της εποχής προστατεύονταν από έναν άγραφο νόμο. Για τον λόγο αυτό 

πίστευαν πως, αν δεν τους προσφέρονταν η ζητούμενη προστασία από 

τον ικετευόμενο, εκείνος θα γνώριζε την οργή του ικέσιου Δία (προστάτη 

των ικετών). Στην σημερινή εποχή τέτοιου είδους ικεσία μπορεί να 

θεωρηθεί η ικεσία αυτή των αδύναμων απέναντι στους δυνατότερους 

(π.χ. αυτή των ζητιάνων που ικετεύουν για ελεημοσύνη).  

    Συμπερασματικά καταλαβαίνουμε πως η βαρύτητα του θεσμού της 

ικεσίας  έχει υποβαθμιστεί σε σχέση με παλαιότερα. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί αποτέλεσμα τόσο της απομάκρυνσης των ανθρώπων μεταξύ 

τους, όσο και από τον Θεό καθώς οι απαιτήσεις της καθημερινότητας 

έχουν αλλάξει. 

                                                                                                                                              

Κατσιμοίρη Δέσποινα  

 


