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Οδύσσεια

«Ἑπτὰ πόλεις μάρνανται σοφὴν διὰ ῥίζαν Ὁμήρου·
Σμύρνη, Χίος, Κολοφῶν, Ἰθάκη, Πύλος, Ἄργος, Ἀθῆναι.»

Για τον Όμηρο υπάρχουν πολλοί μύθοι και ιστορίες αλλά η επικρατέστερη είναι ότι ο ποιητής έζησε 60 
με 100 χρόνια μετά τον Τρωϊκό Πόλεμο. Στον Όμηρο αποδίδονται πολλά έργα αλλά κυρίως η
Οδύσσεια και η Ιλιάδα.

Η Οδύσσεια απαρτίζεται από 12.110 στίχους και παρουσιάζει τις ηρωικές προσπάθειες του Οδυσσέα να
επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η Οδύσσεια χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στις πρώτες τέσσερις ραψωδίες (α-δ) κυριαρχεί ο
Τηλέμαχος, στις επόμενες οι διηγήσεις του Οδυσσέα (ε-μ) 

και στις τελευταίες (ν-ω) αναφέρεται στην επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του και στην
εκδίκησή του προς τους μνηστήρες.

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρήθηκε να συνδεθεί το κείμενο της Οδύσσειας, σε
μετάφραση του Δ. Ν. Μαρωνίτη, με τα σχέδια του Δημοσθένη Κοκκινίδη τα οποία δημιούργησε μέσα
σε είκοσι χρόνια. Η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των σχεδίων, ήταν μια παιδική ανάμνηση του
ζωγράφου από τις διηγήσεις του θείου του γύρω από τις περιπέτειες του Οδυσσέα.

Φιλοδοξεί να κάνει τους μεγάλους να ξαναθυμηθούν την Οδύσσεια και να τη διηγηθούν στους
μικρότερους. Στην εργαστηριακή του μορφή θα ζητηθεί από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να
διαλέξουν συγκεκριμένα σχέδια, να διαβάσουν τα αντίστοιχα αποσπάσματα και θα ακολουθήσει
συζήτηση γύρω από τα τόσο σύγχρονα θέματα που θίγει το ταξίδι του Οδυσσέα.



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ α

Άνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.

αλλ΄ουδ ως ετάρους ερρύσατο, ιέμενός περ˙

Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο να μου ανιστορήσεις, που βρέθηκε
ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τροίας
πάτησε το κάστρο το ιερό.
Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές,
κι έζησε, καταμεσής στο πέλαγος, πάθη πολλά που τον σημάδεψαν,
σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του
τον γυρισμό. Κι όμως δεν μπόρεσε, που τόσο επιθυμούσε,
να σώσει τους συντρόφους.



Χύθηκε τότε, ακροπατώντας τις κορφές του Ολύμπου
και βρέθηκε μεμιάς στο δήμο της Ιθάκης…

Αθηνά προς Ιθάκη (α)

Όσο για μένα, κατεβαίνω τώρα στην Ιθάκη, τον γιο του
να ερεθίσω, τόλμη θα βάλω στην καρδιά του, να συγκαλέσει σε συνέλευση
τους Αχαιούς…
να απαγορεύσει τους μνηστήρες όλους…
{…}



Αθηνά (Μέντης) προς Τηλέμαχο (α)

α
Αθηνάς παραίνεσις προς Τηλέμαχον

Με το χαλκό κοντάρι της στο χέρι, επήρε τη μορφή ενός ξένου˙
κι ολόιδια με τον Μέντη, άρχοντα των Ταφίων…
{…}
Πρώτος απ΄όλους ο Τηλέμαχος την είδε, ωραίος σαν θεός˙
{…}
Έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του τον πατέρα του ένδοξο:
αν ξαφνικά γύριζε πίσω˙ αν τους μνηστήρες πετούσε έξω απ΄το παλάτι˙
αν έπαιρνε ο ίδιος πάλι την αρχή στα χέρια του, και μέσα στα αγαθά του
βασίλευε σαν πρώτα…



«Ερμή, μαντατοφόρε εσύ σ’ όλα μας τα μηνύματα,
σου παραγγέλλεται να πεις στην καλλίκομη νύμφη την άψογη εντολή μας:
τον νόστο του καρτερικού Οδυσσέα, πως πρέπει να γυρίσει πίσω,
χωρίς τη συνοδεία θεών η και θνητών ανθρώπων».

Ερμής προς Ωγυγία (ε)

Με τούτο το ραβδί στα χέρια του, άρχισε να πετά ο κρατερός Αργοφονιάς,
κι ολοταχώς, απ΄τον αιθέρα του ουρανού, πάνω απ΄την Πιερία,
χύθηκε στο πέλαγος, το κύμα ακροπατώντας σαν τον γλάρο,
που ψάρια αρπάζει από τους άγριους κόλπους της ατρύγητης θαλάσσης,
βρέχοντας τα πυκνά φτερά του στο αλμυρό νερό.
Όμοιος με γλάρο κι ο θεός Ερμής, φάνταζε
καβαλάρης των αμέτρητων κυμάτων.

ε
Απόπλους Οδυσσέως παρά Καλυψούς



«Μόνο τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα δεν βρήκε στη σπηλιά˙
όπως και πριν, έτσι και τώρα, στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε,
τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα, στεναγμούς και λύπες,
κοιτάζοντας με μάτια βουρκωμένα απέραντο το πέλαγος.»

Ο Οδυσσέας μοναχικός (ε)



«Ποιος λόγος πες μου, Ερμή με το χρυσό ραβδί, σε φέρνει εδώ;
Κι αν είσαι φίλος ακριβός, δεν το συνήθιζες ως τώρα.
Μίλα λοιπόν κι άνοιξε την ψυχή σου, πρόθυμη είμαι
να το κάνω ότι ζητάς, φτάνει να το μπορώ
και να μπορεί να γίνει.»

Καλυψώ προς Ερμή (ε)
« Θεά εσύ, ένα θεό ρωτάς πως έφτασα εδώ πέρα.
Ξεκάθαρα θα σου μιλήσω, όπως το θέλησες και μόνη σου˙
ο Δίας μ΄έστειλε, αυτός με πρόσταξε να΄ρθω, δίχως εγώ να το θελήσω-
{…}
Εκείνος λέει πως κοντά σου ζει ο πιο συφοριασμένος των ανθρώπων…
{…} 
Αυτόν λοιπόν, κι αμέσως, ο Δίας εντέλλεται,
όσο πιο γρήγορα μπορείς, να τον κατευοδώσεις.
Γιατί δεν είναι γραφτό του ν΄αφανιστεί εδώ πέρα, τόσο μακριά
από τους δικούς του˙ είναι της μοίρας του να ξαναδεί δικούς και φίλους,
να φτάσει στο ψηλό παλάτι του, το χώμα να πατήσει της πατρίδας του.»



Μίλησε και αναχώρησε ο κρατερός Αργοφονιάς. Κι εκείνη, σεβαστή νεράιδα,
πήγε να βρει τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα, στην προσταγή του Δία υπάκουη.

Ερμής προς Καλυψώ (ε)



Τον βρήκε εκεί να κάθεται στο περιγιάλι, ούτε στιγμή δεν στέγνωναν
τα μάτια του απ΄ το κλάμα, έλιωνε η γλυκιά ζωή του
απ’ τον καημό του γυρισμού, κι οδυρόνταν,
{…}
Τις μέρες όμως τις περνούσε κρεμασμένος σε βράχια κι ακρωτήρια,
τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα, στεναγμούς και λύπες,
με μάτια βουρκωμένα, στυλωμένα πάντα στο άκαρπο πέλαγος…

ο Οδυσσέας νοσταλγός (ε)



Καλυψώ προς Οδυσσέα (ε)

«Δύσμοιρε, δεν έχεις λόγο πια να οδύρεσαι, να χαραμίζεις
η ζωή σου με το κλάμα. Το πήρα απόφαση, θα σε κατευοδώσω.
Εμπρός λοιπόν, πελέκησε μακριά μαδέρια, συνάρμοσέ τα
με καρφιά και φτιάξε μια σχεδία πλατιά˙ στήριξε πάνω της
ψηλά δοκάρια, να σε ταξιδέψει στο γαλάζιο πέλαγος.
Εγώ σου δίνω ψωμί, νερό και κόκκινο κρασί, να ΄χεις να ζεις,
να μην πεθάνεις απ΄ την πείνα.
Κι ακόμα ρούχα θα σε ντύσω και πίσω σου θα στείλω ούριο άνεμο,
ώστε να φτάσεις στην πατρίδα σου χωρίς μεγάλη βλάβη,
αν βέβαια το θελήσουν και οι ουράνιοι θεοί,
όσοι με ξεπερνούν στη γνώση και στην πράξη.»



κατασκευάζοντας τη σχεδία (ε)

Εκείνος άρχισε να κόβει τους κορμούς (γρήγορα πήγαινε η δουλειά),
συμπλήρωσε τους είκοσι κομμένους
και τους πελέκησε με τον χαλκό τους κλώνους,
τους έξυσε μετά και τους στάθμισε, για να΄ ναι ίσοι.
{…}
Ύστερα τη σχεδία περίφραξε, στο κύμα για ν’ αντέχει,
με κλωνάρια ιτιάς, ρίχνοντας από πάνω φύλλα.



πριν από το χωρισμό (ε)

Και ξαφτάνει η Καλυψώ θεόμορφη με το λινό για πανιά
καλά κι αυτά τα μαστορεύει.
Τα ξάρτια και τα κάτω καραβόσχοινα της έδεσε,
και με φαλάγγια τη σχεδία τη σέρνει και τη ρίχνει
στο θείο κύμα της θαλάσσης.



ο χωρισμός (ε)

Είχε πια συμπληρώσει μέρες τέσσερις, ώσπου τα τέλειωσε όλα.
Στη Πέμπτη μέρα η Καλυψώ θεόμορφη τον ξεπροβόδισε
απ΄ το νησί της, αφού τον έλουσε η ίδια και του φόρεσε
ρούχα που μοσχομύριζαν.



αμοιβαίος αποχαιρετισμός (ε)

Του στέλνει και τον ούριο άνεμο, άβλαβο και γλυκό.
Όλος χαρά ο θείος Οδυσσέας κι αγαλλίαση,
με πρίμο αγέρι σήκωσε τα πανιά, κάθησε στο τιμόνι
και το κυβέρνησε με τέχνη.



Οδυσσέας ναυαγός (ε)

Όμως τον είδε ανεβαίνοντας απ΄τους Αιθίοπες
ο μέγας Ποσειδών που σείει τη γη˙
{…}
Μιλώντας, σύναξε τα νέφη και, πιάνοντας την τρίαινα στα χέρια του
συντάραξε τον πόντο, συννέφιασε θάλασσα και στεριά,
ξεσήκωσε όλες μαζί τις θύελλες και τους ανέμους όλους,
Έγινε η μέρα νύχτα, πέφτοντας ψηλά απ΄τον ουρανό.
{…}

…κι έπεσε μέγα κύμα πάνω του
σαρωτικό που ταρακούνησε και τη σχεδία.
{…}
Κι έμεινε αυτός ώρα πολλή μέσα στη δίνη,
κεφάλι δεν μπορούσε να σηκώσει
μπρος στην ορμή των φοβερών κυμάτων.
{…}
Βρήκε ξανά τη δύναμη κι αρπάζεται
μέσα απ΄τα κύματα επάνω της και, καθισμένος τώρα
εκεί στη μέση, δοκίμαζε πώς να ξεφύγει το τέλος του θανάτου.

Κι όμως ο Οδυσσέας κρατήθηκε σ΄έναν κορμό,
τον καβαλίκεψε, λες κι ήταν άλογο κούρσας,
πέταξε από πάνω του τα ρούχα, εκείνα που του φόρεσε
η θεία Καλυψώ, αμέσως το μαγνάδι
ζώστηκε στο στέρνο, με το κεφάλι βούτηξε στη θάλασσα,
τα χέρια του άπλωσε, κι έβαλε δύναμη να κολυμπήσει.



Στην ακτή της Σχερίας (ε)

Κι όπως ακόμη μες στα φρένα και τον νου του ανακινούσε τέτοιες σκέψεις,
μεγάλο κύμα τον παρέσυρε, τον έριξε στα βράχια της ακτής.
{…}
Θα’ ταν κι αυτό απρόβλεπτος χαμός του δύστυχου Οδυσσέα,
αν πάλι η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας, δεν έδινε τη φώτισή της˙
κατόρθωσε ν’ αναδυθεί απ΄ το κύμα που έσπαζε στη στεριά,
έστριψε προς τα έξω και λοξά κολύμπησε, κοιτάζοντας
μη χάσει τη στεριά απ΄ τα μάτια του,
{…}
Και τότε κολυμπώντας φτάνει στο στόμα ποταμού καλλίρροου-
αυτός ο χώρος έκρινε πως ήταν ο καλύτερος,
αφού του έλειπαν οι βράχοι, κι ο άνεμος δεν τον χτυπούσε. Βλέποντας
μπρος του τα νερά του ποταμού να ρέουν, έκανε ολόψυχην ευχή:
« Επάκουσε, όποιος κι αν είσαι, ποταμέ βασιλικέ μου.
Προσπέφτω, χίλιες φορές παρακαλώ σε, γλίτωσέ με
από την απειλή του ποσειδώνιου πελάγου.»
{…}
Ευχήθηκε κι ευθύς ο ποταμός ανέκοψε το ρέμα,
σταμάτησε το κύμα, μπροστά του τα νερά γαλήνεψε,

τον πήρε και τον έσωσε στις εκβολές του.



Οδυσσέας ενύπνιος (ε)

Τρύπωσε εκεί, κάτω από θάμνα δίδυμα, ελιά κι αγρίλι που ξεφύτρωναν μαζί.
{…}
Γλίστρησε ο Οδυσσέας στον κόρφο τους, και με τα χέρια του
φτιάχνει το στρώμα του παχύ κι ευρύχωρο,
από τα φύλλα τα πολλά που ήταν χυμένα γύρω, τόσο και τέτοιο,
που θα μπορούσε δυο και τρεις ανθρώπους να τους προφυλάξει…
{…}
Το έργο του κοιτώντας, βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείος,
ένιωσε μέσα του χαρά ˙ στη μέση ξάπλωσε ρίχνοντας
από πάνω του σωρό τα φύλλα.



Οδυσσέας ενύπνιος (ε)

Τότε κι η Αθηνά χύνει στα μάτια του τον ύπνο,
γρήγορη ανάπαυση από τον μόχθο και τον κάματό του.
Κι ο ύπνος σφράγισε τα βλέφαρά του.



οδεύοντας προς το παλάτι του Αλκινόου (ζ)

ΒΑΘΙΑ κοιμότανε εκεί εκείνος, βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείος,
στον ύπνο και στον κάματο δοσμένος.
Ωστόσο η Αθήνα τον δρόμο πήρε για τους Φαίακες,
να πάει στη χώρα και στην πόλη τους.
{…}
Τώρα κρατούσε την αρχή ο Αλκίνοος,
νους προικισμένος με τη γνώση των θεών.

ζ
Οδυσσέως άφιξις εις Φαίακας



Οδυσσέας γυμνός και έντρομες κόρες (ζ)

Όμως τους φάνηκε φριχτός, απ΄ την αλμύρα φαγωμένος˙
σκόρπισαν τότε πανικόβλητες, εδώ η μια
η άλλη αλλού, γυρεύοντας που να κρυφτούν στα υψώματα της όχθης



Ναυσικά προς Οδυσσέα (ζ)

Μόνο του Αλκίνοου η θυγατέρα παραμένει ακίνητη ˙
η Αθηνά της έδωσε το θάρρος της καρδιάς,
…
Κι όπως απέναντί του στάθηκε αποφασισμένη,
διχογνώμησε˙ την κόρη την πεντάμορφη
να την παρακαλέσει στα γόνατα πέφτοντας,
ή σε απόσταση με μειλίχια λόγια να της ζητήσει, αν ήθελε,
την πόλη να του δείξει και να του δώσει ρούχα.



Ναυσικά και Οδυσσέας (ζ)

«Γονατιστός προσπέφτω, δέσποινά μου. Είσαι θνητή; θέα; Δεν ξέρω.
{…}
Είμαι που είμαι σε βαρύ πένθος χαντακακωμένος.
Μόλις εχθές, είκοσι μέρες πάνε τώρα, γλίτωσα απ΄το μπλαβό πέλαγος.
Ως τότε το κύμα αέναο, θύελλες πυκνές μακριά
απ΄ το νησί της Ωγυγίας μ΄ έσερναν.

Έλεος όμως σου ζητώ. Εσύ είσαι η πρώτη που απαντώ,
έτσι φριχτά βασανισμένος ˙άλλον δεν ξέρω στους ανθρώπους
Που κατοικούν αυτή τη γη κι αυτή την πόλη.
Και σου ζητώ την πόλη να μου δείξεις,
κι ένα κουρέλι να σκεπαστώ, αν έχεις φέρει μαζί σου
Κάποιο πανί, να με τυλίξει.

Τότε κι η Ναυσικά , τα χέρια της λευκά, του ανταποκρίθηκε:
« Ξένε, ασήμαντος δεν φαίνεσαι μήτε κι η φρόνηση σου λείπει.
{…}
Κι όπως ζητάς, την πόλη θα σου δείξει
και θα σου πω πως ονομάζεται ο λαός μας: αυτή τη χώρα και την πόλη
την κατοικούν οι Φαίακες˙ εγώ η θυγατέρα είμαι του γενναίου Αλκίνοου˙
αυτός στους Φαίακες κρατεί δύναμη κι εξουσία.»



από το ποτάμι προς το παλάτι (ζ)

«Έφτασε η ώρα τώρα, ξένε˙ σήκω να προχωρήσουμε στην πόλη,
θα σε προπέμψω στο παλάτι του γενναίου πατέρα μου,
όπου και θα γνωρίσεις όλους,

όσους σπουδαίους έχει η χώρα των Φαιάκων.
{…}
Για αυτό σου λέω, ξένε,
τη συμβουλή μου πάραυτα σεβάσου, για να πετύχεις
από τον πατέρα μου γρήγορα συνοδούς και νόστο.
Θα δεις λοιπόν, στον δρόμο μας κοντά, της Αθηνάς
το τιμημένο άλσος με τις λεύκες, όπου μια κρήνη
με τα νάματά της δροσίζει ολόγυρα ένα λιβάδι.
{…}
ρώτησε να σου πουν ποιο το παλάτι του πατέρα μου,
του μεγαλόπρεπου Αλκίνοου.»
{…}
τότε στην αίθουσα προχώρα με σπουδή μεγάλη, ψάχνοντας
τη μητέρα μου. Και θα τη βρεις να κάθεται πλάι στην εστία,
{…}
τα χέρια σου να περιβάλουν
της μάνας μου τα γόνατα, αν θέλεις μέρα επιστροφής να δεις
γρήγορη και χαρούμενη, όσο μακριά κι αν είναι ο τόπος σου.
Μόνο αν εκείνη με συμπάθεια σε κοιτάξει,
υπάρχει ελπίδα ν΄ απαντήσεις τους δικούς σου,
στο σπίτι σου να φτάσεις το καλόχτιστο και να πατήσεις
χώμα της πατρίδας.»



θ
Οδυσσέως σύστασις προς Φαίακας

Εμπρός λοιπόν, πες μου κι αυτό, μην αποφεύγεις την αλήθεια˙

σαν που περιπλανήθηκες; ποιες χώρες έφτασες; 

και ποιους ανθρώπους; Αυτούς που είδες

και τις μεγάλες πολιτείες τους˙

ποιοι ήσαν βάναυσοι, άδικοι και απολίτιστοι;

και ποιοι φιλόξενοι, με νου και σέβας στους θεούς;

Κι ακόμα εξήγησε, γιατί θρηνείς κι οδύρεται η ψυχή σου,

όταν ακούς τα πάθη των Αργείων,

των Δαναών τη μοίρα και της Τροίας;

Ότι κι αν έγινε, έργο θεού˙ τον όλεθρο τόσων ανθρώπων

έκλωσαν οι θεοί, να γίνει στους μελλούμενους τραγούδι.



ι
Αλκίνου απόλογοι: Τα περί Κίκονας, Λωτοφάγους και Κύκλωπας

αναχώρηση από την Τροία (ι)

ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ τότε του αποκρίθηκε ο Οδυσσέας πολύγνωμος: 
«Ευγενικέ μου Αλκίνοε, που ξεχωρίζεις πρώτος στον λαό σου,
ωραίο πράγματι ν΄ ακούς έναν καλό αοιδό,
{…}
Εσένα όμως η ψυχή σου ορμήθηκε να μάθεις τις βαριές μου
συμφορές, για να με κάνεις πιο πολύ να οδύρομαι και να στενάζω.
Τι πρώτο αλήθεια να σου πω, τι τελευταίο ν’ αφήσω,
{…}
Είμαι λοιπόν ο Οδυσσεύς, γιος του Λαέρτη, όλοι καλά με ξέρουν
για τους δόλους μου, η φήμη μου έχει φτάσει ψηλά στον ουρανό.
Πατρίδα μου, η Ιθάκη, …
{…}
Ήρθε ο καιρός ωστόσο τον πολυδάκρυτό μου νόστο να ιστορήσω,
όπως ο Ζευς τον όρισε, όταν ξεκίνησα να φύγω από την Τροία.



στους Κίονες (ι)

Από τον Ίλιο μας συνεπήρε ο άνεμος, μας έφερε στους Κίκονες,
εκεί στον Ίσμαρο. Όπου την πόλη τους εγώ την πόρθησα,
τους ίδιους τους αφάνισα…
{…}
Κι αμέσως βήμα γρήγορο να ξεκινήσουμε εγώ προστάζω,
εκείνοι όμως μωροί δεν άκουσαν την προσταγή μου.

στους Κίκονες (ι)



στους Κίκονες (ι)

Τότε σκορπούν οι Κίκονες, φωνάζοντας τους άλλους Κίκονες,
που τους γειτόνευαν, τη μέσα χώρα κατοικώντας,…
{…}
Έφτασαν αναρίθμητοι, όσα την άνοιξη τα φύλλα και τα λουλούδια
μόλις που χάραζε. Κι έπεσε πάνω μας στους άμοιρους
κακιά η μοίρα του Διός, να ζήσουμε πόνους και πάθη.
{…}
Όταν ωστόσο πήρε ο ήλιος πια να γέρνει, την ώρα που οι γεωργοί
τα βόδια λύνουν, τότε μας κλόνισαν οι Κίκονες
και νίκησαν τους Αχαιούς.
Έτσι αφανίστηκαν στο κάθε μας καράβι έξι δικοί μας
οπλισμένοι˙ οι άλλοι μόλις που ξεφύγαμε τη μοίρα του θανάτου.
Πήραμε τότε ν΄ ανοιχτούμε, με την ψυχή περίλυπη,

αν και χαρούμενοι που δεν μας βρήκε ο χάρος, χάνοντας όμως
τους καλούς συντρόφους. Γι΄ αυτό δεν κίνησαν τα ευέλικτα
καράβια, προτού φωνάξουμε με το όνομα του τον καθένα
τρεις φορές, κείνους που χτυπημένοι από τους Κίκονες
έπεφταν στο πεδίο μάχης.



εταίροι θύματα ανθρωποφαγίας του Κύκλωπα (ι)

Σε λίγο ξανοιχτήκαμε, πιο πέρα πλέοντας με την καρδιά βαριά,
ωσότου φτάσαμε στη γη των αλαζονικών δίχως θεσμούς Κυκλώπων.
Που αφήνοντας την τύχη τους στους αθάνατους,
μήτε φυτεύουν με τα χέρια τους μήτε κι οργώνουν.
{…}

Έτσι του μίλησα, όμως αυτός καμιάν απόκριση δεν δίνει, άσπλαχνη καρδιά˙
μόνο πετάχτηκε κι απλώνει τα δυο του χέρια στους συντρόφους,
αρπάζει δυο μαζί, και καταγής, σάμπως κουτάβια, τους χτυπά…



Πολύφημος μ’ ένα θύμα του στο χέρι (ι)

Εμείς, θρηνώντας, τα χέρια μας υψώναμε στον Δία,
βλέποντας μπρος στα μάτια μας έργα φριχτά, ανήμποροι
και σαν παραλυμένοι.

Τότε κι εγώ μελέτησα μες στη γενναία ψυχή μου
να τον σιμώσω και,  τραβώντας κοφτερό σπαθί απ΄ τον μηρό,
να του το μπήξω στο στήθος, …
δεύτερη σκέψη όμως με συγκράτησε.
Γιατί κι εμάς φριχτός χαμός θα μας περίμενε επιτόπου˙
αφού πως θα μπορούσαμε από τις θύρες τις ψηλές και μόνο με τα χέρια μας,
τον λίθο εκείνο τον βαρύ να τον μετακυλίσουμε,
που αυτός είχε προλάβει να τον βάλει;



τύφλωση του Κύκλωπα (ι)

Κι όπως σκεφτόμουν μόνος μου, αυτή μου φάνηκε η πιο καλή βουλή:
ήταν εκεί του Κύκλωπα κορμός μεγάλος, αφημένος στη μέσα μάντρα,
χλωρός ακόμη, από ξύλο ελιάς˙ …
{…}
Τότε πήγα κι εγώ κοντά, κόβω, καμιάν οργιά, ένα κομμάτι,
το παραδίνω στους συντρόφους, τους είπα να το ξεφλουδίσουν˙
κι αυτοί το’ φτιαξαν λείο˙ μετά στα χέρια μου το παίρνω εγώ,
το ΄ξυσα για να γίνει μυτερό και, πιάνοντας το από την άκρη…
{…}
Συγχρόνως παραγγέλλω κλήρωση στους άλλους μου συντρόφους,
Να δείξει ποιος θα το τολμούσε, τον πάσσαλο σηκώνοντας μαζί μου,
Να τον σφηνώσουμε στο μάτι του, όταν γλυκός ο ύπνος τον ναρκώσει.



Μούγκρισε τότε από τον πόνο, κι άγρια η φωνή του αντήχησε

{…}

Αμέσως βγάζει φωνή μεγάλη, τους Κύκλωπες καλώντας

{…}

« Ποιο τέλος πάντων το κακό Πολύφημε, που σε βαραίνει και βοάς

μέσα στη θεία νύχτα, κι άγρυπνους μας κρατάς;

{…}

Φίλοι μου, με σκοτώνει ο Ούτις, με δόλο κι όχι με τη βία.»

Κι εκείνοι ανταπαντώντας λόγια του ανέμου αγόρευαν:

“Αν κανείς δε σε βιάζει, κι είσαι μόνος,

τρόπο δεν έχεις να γλιτώσεις τη νόσο του μεγάλου Δία˙

ευχήσου όμως στον δεσποτικό πατέρα σου, τον Ποσειδώνα.»

Μιλώντας, έφυγαν˙εμένα ωστόσο αναγέλασε η καρδιά μου,

που το όνομά μου τους απάτησε κι η τέλεια έμπνευσή μου.



προσδένει συντρόφους στα γιδοπρόβατα (ι)

Και ξαφνικά φαντάστηκα, τη βρήκα την καλύτερη βουλή.
Ήταν εκεί κριάρια, καλοθρεμμένα και δασύμαλλα,

{…}
Δίχως λοιπόν να κάνω θόρυβο, τα σύνδεσα με λυγαριές, καλοστριμμένες,

….
συντρία τα ΄δεσα. Το μεσιανό φορτώθηκε έναν άντρα˙
Τα δυο, πηγαίνοντας καθένα τους στο πλάι, έκρυβαν

τους συντρόφους˙ τρία κριάρια κουβαλούσαν τον καθένα.
{…}

Σ΄ αυτή τη στάση περιμέναμε στενάζοντας πότε θα φέξει η θεία Αυγή.
Κι όταν, την άλλη μέρα ξημερώνοντας, φάνηκε ρόδινη στον ουρανό η Αυγή,

εκείνος τα έβγαλε, για να βοσκήσουν, τα σερνικά του κοπαδιού…



Πολύφημος απειλώντας Οδυσσέα (ι)

Πήραμε κάποια απόσταση, τόση ωστόσο που ν΄ ακούγεται η φωνή,
κι εγώ φώναξα τότε προς τον Κύκλωπα χλευάζοντας:

« Κύκλωπα, δεν σου έμελλε να πέσεις σε δειλό αρχηγό,
που πήγες κι έφαγες στη θολωτή σπηλιά σου τους συντρόφους του
μ’ άγρια βία˙ έπρεπε να πληρώσεις με το παραπάνω τα όσα
ανόσια έργα σου.
{…}
Έτσι του μίλησα, κι αυτός χολώθηκε μέσα του πιο πολύ.
Κόβει λοιπόν μια κορυφή ψηλού βουνού και πάνω μας τη ρίχνει˙
ο βράχος έπεσε μπροστά απ΄ το καράβι με τη γαλάζια πλώρη,
ακόμη λίγο και θα σύντριβε του τιμονιού την άκρη.



κ
Αλκίνου απόλογοι: Τα περί Αίολον, Λαιστρυγόνας και Κίρκην

ο ασκός των ανέμων (κ)

Στης Αιολίας το νησί βρεθήκαμε˙ το κατοικούσε

ο Αίολος, ο Ιπποτίδης, ευνοημένος των αθανάτων θεών.

Όμως κι αυτός, όταν του ζήτησα τον δρόμο να μου δείξει,
να με ξεπροβοδίσει, δεν πρόβαλε καμιάν αντίρρηση˙
ετοίμασε την αναχώρησή μου.
Μου δίνει έναν ασκό, γδέρνοντας δέρμα από βόδι εννιάχρονο,
κι έδεσε εκεί τους δρόμους των ανέμων που λυσσομανούν˙
γιατί τον είχε ορίσει ταμία των ανέμων ο Κρονίδης,
να τους κοιμίζει ή να τους ξυπνά, όποιον εκείνος ήθελε.
Μέσα στο βαθουλό καράβι τον ασκό κομπόδεσε με σπάγγο
λαμπερό, ασημένιο˙να μην μπορεί, έστω και λίγο, από κάπου
να φυσήξει˙ άφησε μόνο του ζέφυρου την πνοή πίσω μου
να φυσά, για να μας ταξιδεύει, τα πλεούμενα κι εμάς.



οι άνεμοι εν δράσει (κ)

Όμως δεν έμελλε
το έργο του να συντελέσει˙ πήγαμε μόνοι στον χαμό,
από δική μας αφρόσυνη.

Τότε κι οι σύντροφοι αρχίζουν ν΄αγορεύουν, να ανταλλάσσουν
λόγια˙ είπαν πως κουβαλούσα εγώ χρυσό κι ασήμι για το σπίτι,
δώρα που μου τα χάρισε ο Ιπποτίδης Αίολος, με τη μεγάλη του καρδιά.
{…}
Με τέτοια λόγια μεταξύ τους, νίκησε των συντρόφων η κακή βουλή,
κι έλυσαν τον ασκό˙ αμέσως σκορπίστηκαν όλοι οι αγέρηδες,
κι αυτούς, θρηνώντας, τους αρπάζει η θύελλα, τους έφερε βαθιά στο πέλαγο,
τόσο μακριά από την πατρική μας γη. Απότομα ξυπνώντας
τότε εγώ, παρ΄όλο μου το θάρρος, για λίγο ταλαντεύθηκα:
ν΄ αφήσω το καράβι πέφτοντας στο πέλαγος για να πνιγώ;
να κάνω αμίλητος υπομονή για να απομείνω ζωντανός;
Διάλεξα την υπομονή, κι έμεινα εκεί˙ ως το κεφάλι καλυμμένος.
κούρνιασα στο πλοίο˙ και τα πλεούμενα στο μεταξύ, στο έλεος
μιας θύελλας φριχτής, βρέθηκαν κάποτε ξανά στης Αιολίας
το νησί, με τους συντρόφους να στενάζουνε βαριά.



μέσα στο λιμάνι των Λαιστρυγόνων (κ)

Έξι μερόνυχτα αρμενίσαμε, δίχως ανάπαυλα, νύχτα και μέρα˙
την έβδομη βρεθήκαμε στο απόκρημνο κάστρο του Λάμου,
μπρος στον Τηλέπυλο της Λαιστρυγόνας˙

Μπήκαμε τότε σε λιμάνι εξαίσιο, που το κυκλώνουν κι απ΄ τις δυο μεριές
οι βράχοι, από τη μια ως την άλλην άκρη˙ προβάλλουν κι αντικρίζονται
δυο κάβοι στου λιμανιού το στόμα, αφήνοντας στενή μπασιά.
Οι άλλοι όλοι τότε αγκυροβόλησαν εκεί, δένοντας
τα κυρτά καράβια τους στο κοίλο και βαθύ λιμάνι, το ένα
με τ΄ άλλο κολλητά˙ όπου δεν έβλεπες να κυματίζει κύμα μεγάλο
ή και μικρό-ολόγυρα βασίλευε λευκή γαλήνη.
Μόνος εγώ το κράτησα το μαύρο μου καράβι απέξω,
στην άκρην άκρη το΄ δεσα με παλαμάρια σ΄ ένα βράχο.



Ο Αντιφάτης απειλητικός (κ)

Τότε κι εκείνος σέρνει φωνή μεγάλη, να τον ακούσει η πόλη όλη˙
αυτοί τον άκουσαν και καταφθάνουν, καθένας κι απ΄ αλλού,
οι Λαιστρυγόνες ακατάλυτοι, μυριάδες, δεν έμοιαζαν μ΄ ανθρώπους
φάνταζαν μάλλον Γίγαντες.
Τότε, ξηλώνοντας από τους βράχους πέτρες ασήκωτες για τους θνητούς,
τις ρίχνουν καταπάνω τους, κι έγινε σάλος, πάταγος στα πλοία˙
οι άντρες να αφανίζονται, καράβια να τσακίζονται,
κι εκείνοι σαν ψάρια τους καμάκωναν, για το απαίσιο γεύμα.



καταποντισμός εταίρων και πλοίων (κ)

Όσο μες στο βαθύ λιμάνι τους αφάνιζαν, εγώ τραβώ το κοφτερό σπαθί
απ΄ τον μηρό μου κι έκοψα τα σχοινιά του καραβιού μου με τη μαύρη πλώρη.
Συγχρόνως παρακινώ και παραγγέλλω στους συντρόφους μου
αμέσως να πέσουν στα κουπιά, για να γλιτώσουμε τον όλεθρο˙
Υπάκουσαν, και σήκωσαν με τα κουπιά τους τον αφρό της θάλασσας
ψηλά, από τον φόβο του χαμού.



καταποντισμός εταίρων και πλοίων (κ)

Έτσι, ευτύχησε κι ανοίχτηκε στο πέλαγος, ανάμεσα από βράχια
κρεμασμένα, μόνο του το δικό μου το καράβι˙ όλα τα υπόλοιπα
εκεί αφανίστηκαν και πάνε. 



ναυάγιο στους Λαιστρυγόνες (κ)

Ώσπου η Αυγή καλλίκομη ξημέρωσε την τρίτη μέρα˙ τότε κι εγώ
πιάνω με το ΄να χέρι μου το δόρυ, με τ΄ άλλο κοφτερό σπαθί,
κι αφήνοντας το πλοίο πίσω μου, γύρεψα ξάγναντο,
μήπως και δω χωράφι δουλεμένο, ακούσω ανθρώπινη φωνή.
Εκεί ανεβασμένος, στήθηκα σε βίγλα απόκρημνη, όπου
μου φάνηκε πως είδα να ψηλώνει από την απλωμένη γη καπνός˙
ήταν της Κίρκης το παλάτι, σε δάση ανάμεσα και σε πυκνούς δρυμούς.



δαμάζοντας ένα ελάφι (κ)

Κι όπως το σκέφτηκα, αυτό μου φάνηκε καλύτερo:
γυρίζοντας και πάλι πίσω στο γιαλό, στο γρήγορο καράβι,
πρώτα να δώσω στους συντρόφους μου να φάνε,
μετά να στείλω κάποιους, να μάθουν περισσότερα.
Και προχωρώντας, κόντευα πια να φτάσω το αμφίκυρτό μας πλοίο, όταν
Ένας θεός λυπήθηκε την τόση μοναξιά μου, κι έφερε
στον δρόμο μου ένα μεγάλο ελάφι˙ με τα ψηλά του κέρατα κατέβαινε
στον ποταμό, αφήνοντας τον τόπο της βοσκής του μες στα δάση,
να πιει νερό, γιατί το τυραννούσε ο πυρωμένος ήλιος.
Κι όπως το είδα εκεί μπροστά μου, το χτύπησα πισώπλατα, καταμεσής
στο ραχοκόκαλο˙



Οδυσσέας θηρευτής στο δάσος της Κίρκης (κ)

Τότε κι εγώ, πατώντας πάνω του, το χάλκινο κοντάρι τράβηξα
απ΄ την πληγή και το άφησα γερτό στο χώμα˙ ύστερα σπάζω
κλωνάρια λυγαριάς, τα΄ πλεξα μεταξύ τους,
σχοινί καλοστριμμένο κι απ΄ τις δυο μεριές, κοντά μια οργιά,
και δένοντας σφιχτά τα δυο του πόδια φορτώθηκα
στον σβέρκο μου το αγρίμι φοβερό.

σφάζοντας το ελάφι (κ)



οδεύοντας προς το παλάτι της Κίρκης (κ)οδεύοντας προς το παλάτι της Κίρκης (κ)

«Γιατί, ανεβαίνοντας σε βίγλα απόκρημνη, είδα τριγύρω
ένα νησί, στεφανωμένο από πελάγη ατέρμονα˙
έτσι απλωμένο, μοιάζει χαμηλό˙ κάπου στη μέση πήραν
τα μάτια μου καπνό, σε δάση ανάμεσα και σε πυκνούς δρυμούς.»



Η Κίρκη παραμορφώνει εταίρους σε γουρούνια (κ)

Εκείνη τους πήρε μέσα και τους κάθισε σε θρόνους και σκαμνιά˙
αμέσως τους ετοίμασε, ανακινώντας σε κρασί της Πράμνου,
τυρί τριμμένο και κριθάλευρο, μέλι χρυσό, και μέσα εκεί ανακάτεψε
φαρμακερά βοτάνια, να λησμονήσουν την πατρίδα τους για πάντα.
Κι όπως τους έδωσε να πιουν, το ήπιαν όλο˙ τότε τους χτύπησε

με το ραβδί της και τους έκλεισε στο χοιροστάσι.

Βρέθηκαν τότε, μέσα από τις κοιλάδες, στης Κίρκης το παλάτι,
χτισμένο με πελεκητά λιθάρια, σε μέρος φυλαγμένο
που να βλέπει ολόγυρα.



ο Οδυσσέας απειλώντας την Κίρκη (κ)

« Σύρε κι εσύ τώρα στο χοιροστάσι, να κυλιστείς με τους συντρόφους σου.»
Το ξόρκι της τελειώνοντας, τραβώ κι εγώ απ΄ τον μηρό μου
κοφτερό σπαθί και χύμηξα πάνω στην Κίρκη, σάμπως
και να΄ θελα να τη σκοτώσω.
Εκείνη τότε ανέκραξε φωνή μεγάλη και, στα γόνατά μου πέφτοντας,
Πήρε να λέει ολοφυρόμενη τα λόγια της, που πέταξαν σαν τα πουλιά:
«Ποιος είσαι τέλος πάντων; έρχεσαι από που; ποια η πατρίδα σου;
ποιοι οι γονείς σου; Γιατί θαυμάζω κι απορώ
που δε μαγεύτηκες, μόλο που ήπιες το φαρμάκι μου-
{….}
Λέω λοιπόν πως είσαι ο Οδυσσέας, εκείνος ο πολύτροπος…



συμφιλίωση με την Κίρκη (κ)

Αλλά κρατήσου τώρα, βάλε στη θήκη το σπαθί σου, ν΄ ανεβούμε
κι οι δύο στην κλίνη μου, τα σώματά μας να σμίξουν στο κρεβάτι.
με την αγάπη να δεθούμε μεταξύ μας.»

« Κίρκη, πως με καλείς μαζί σου να φανώ καλός,
όταν, μέσα στο σπίτι σου, έκανες τους εταίρους μου γουρούνια.
{…}
Όχι δεν θα δεχόμουν ν΄ ανεβώ στην κλίνη σου, αν πρώτα
δεν συγκατανεύσεις, μια θεά, τον μέγα όρκο να ορκιστείς,

πως πια δεν θα σκεφτείς άλλο κακό εις βάρος μου.»



ερωτική συνεύρεση Κίρκης και Οδυσσέα (κ)

Αυτά της είπα, κι έδωσε τον όρκο που της ζήτησα
Και μόνο όταν πρόφερε και τέλειωσε τον όρκο της,
ανέβηκα κι εγώ σ΄ εκείνην την περίκαλλη κλίνη της Κίρκης. 



Κίρκη και σύντροφοι του Οδυσσέα (κ)

Απέναντί της, ένας ένας στάθηκαν, κι εκείνη
περνούσε ανάμεσά τους κι άλειφε στον καθένα το αντιφάρμακο.
Και να, τους πέφτουν απ΄ τα μέλη τους οι τρίχες-αυτές που φύτρωσαν
με το καταραμένο βότανο, που τους το έδωσε η δεσποσύνη Κίρκη.
Έγιναν άνθρωποι ξανά, τώρα πιο νέοι παρ΄ ό,τι πριν,
πολύ πιο ωραίοι, πιο μεγαλόσωμοι, που να τους ΄ βλέπεις και να χαίρεσαι.



« Βλαστάρι των θεών, γιε του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,

αν δεν το θέλετε, κι εγώ θέλω κι άλλο να μείνετε σ΄ αυτό το σπίτι.

Όμως σας μέλλεται μια άλλη οδός, που να τη φέρετε σε πέρας˙

γιατί σας πρέπει πρώτα να φτάσετε στου Άδη το παλάτι,

εκεί που ανήμερη η Περσεφόνη κατοικεί˙

να πάρετε χρησμό απ΄ του θηβαίου Τειρεσία την ψυχή,

του μάντη εκείνου του τυφλού, που η γνώση του ακέραιη πάντα μένει.



ο ηδονικός Ελπήνωρ γκρεμισμένος (κ)

Κι εγώ, περνώντας από κάμαρη σε κάμαρη, παρακινούσα τους συντρόφους,
μιλώντας με μειλίχια λόγια, από κοντά και στον καθένα χωριστά:
«Πια μην κοιμάστε, δοσμένοι στον γλυκό σας ύπνο˙
ώρα να φύγουμε˙ το που και πως, μου τα εξήγησε η σεβάσμια Κίρκη.»

Έτσι τους μίλησα, και συγκατένευσε στα λόγια μου η περήφανη ψυχή τους.
Όμως δεν ήταν το γραφτό μου ούτε από κει να πάρω
τους συντρόφους άβλαβους.

Κάποιος Ελπήνωρ, ο πιο νέος απ΄ όλους, μήτε στη μάχη και πολύ
γενναίος, μήτε και στο μυαλό του τόσο γνωστικός,
αυτός λοιπόν, γυρεύοντας δροσιά, πήγε και πλάγιασε, παράμερα
από τους άλλους μου συντρόφους,
στο δώμα επάνω του ιερού σπιτιού της Κίρκης,

με το κεφάλι του βαρύ απ΄ το πολύ κρασί.



ο ηδονικός Ελπήνωρ αιμόφυρτος νεκρός (κ)

Τότε, ακούγοντας θόρυβο και φωνές των άλλων που κινούσαν,
πετάχτηκε απ΄τον ύπνο ξαφνιασμένος και, παραζαλισμένος, χάνει
τον δρόμο του, που θα κατέβαινε πάλι τη σκάλα την ψηλή˙
από τη στέγη πέφτοντας, γκρεμίστηκε με το κεφάλι, σύντριψε
του λαιμού τους αστραγάλους, κι ευθύς κατέβηκε
στον Άδη η ψυχή του.

Στο μεταξύ, μόλις οι σύντροφοί μου συναθροίστηκαν, εγώ τους μίλησα:

για τη γλυκιά πατρίδα˙ η Κίρκη ωστόσο μας συμβούλευσε τον άλλο δρόμο,
Προς το παλάτι του Άδη, της φοβερής Περσεφόνης
Να πάρουμε χρησμό απ΄ του θηβαίου Τειρεσία την ψυχή.»



προς τα πέρατα του Ωκεανού (λ)

λ
Αλκίνου απόλογοι: Νέκυια

Όταν σε λίγο κατεβήκαμε στη θάλασσα, στο πλοίο,
πρώτη μας μέριμνα να σύρουμε το πλοίο στο αλμυρό, θείο νερό˙
όπου και στήσαμε κατάρτι και πανιά στο μαύρο μας καράβι
μετά τα πρόβατά μας φέραμε, τέλος κι εμείς βρεθήκαμε επάνω
στο πλεούμενο, με την καρδιά βαριά, χύνοντας μαύρο δάκρυ.
Για χάρη μας ωστόσο, πίσω στο κυανόπρωρο καράβι,
στέλνει τον ούριο άνεμο, που τα πανιά φουσκώνει, καλό μας σύντροφο,
η Κίρκη καλλιπλόκαμη, θεά που δέος φέρνει, με την ανθρώπινη μιλιά της.
Κι αφού πάνω στο πλοίο τ΄ άρμενα, ένα προς ένα, τα φροντίσαμε,
μείναμε καθιστοί-εκείνο γύρευε τον δρόμο μόνο του,
κυβερνημένο από τον άνεμο.



ατενίζοντας τη χώρα του Κιμμερίων (λ)

Όλη τη μέρα, μ΄ ανοιχτά πανιά, ποντοπορούσε,
ωσότου ο ήλιος έδυσε κι όλοι οι μεγάλοι δρόμοι βούλιαξαν στο σκοτάδι.
Έφτανε το καράβι πια στα πέρατα του Ωκεανού με τις βαθιές ροές,
όπου των Κιμμερίων ανδρών η χώρα και η πόλη-
από τα νέφη σκεπασμένοι και την καταχνιά, ποτέ
το φως του ήλιου δεν τους βλέπει με τις λαμπρές ακτίνες του,
μήτε κάθε φορά που ανηφορίζει ψηλά στον έναστρο ουρανό,
μήτε και σαν κατηφορίζει από τον ουρανό πάλι στη γη˙
νύχτα βαριά και παγερή κρέμεται πάνω τους, σ΄ αυτούς
τους δύστυχους βροτούς.



μαύρο το αίμα των προβάτων (λ)

Κι αφού με τάματα και παρακάλια το σμάρι των νεκρών
λιτάνευσα, πιάνω τα πρόβατα, κι εκεί στον λάκκο κόβω
το λαιμό τους- έτρεχε μαύρο το αίμα τους. Κι ευθύς μαζεύτηκαν,
από το έρεβος του κάτω κόσμου, ψυχές νεκρών που ο θάνατος τους βρήκε…
{…}
Αυτοί λοιπόν, τόσοι και τόσοι, γύρω στον λάκκο συναθροίστηκαν,
{…}
Στην ώρα μου κι εγώ, τραβώντας από τον μηρό το οξύ μου ξίφος,
εκεί στεκόμουν και δεν άφηνα τα αδύναμα κεφάλια των νεκρών
να σκύψουν στο αίμα, προτού τον Τειρεσία ρωτήσω για να μάθω.

γυρεύοντας να πιουν αίμα, για να μιλήσουν (λ)



Νέκυια: Ελπήνωρ και Οδυσσέας (λ)

Πρώτη η ψυχή του Ελπήνορα ήλθε, του συντρόφου μου˙
δεν είχε ακόμα ταφεί στο χώμα, κάτω από το πλατύ στέρνο της γης,
το σώμα του˙ εμείς το αφήσαμε στης Κίρκης το παλάτι
άκλαυτο κι άταφο-μας πίεζε τ΄ άλλο βαρύ καθήκον.



Ελπήνωρ και Οδυσσέας (λ)

Οι δυο μας τότε, συναλλάσσοντας λόγια λυπητερά,
μέναμε αντίκρυ ένας στον άλλο; Στη μια μεριά εγώ, με το σπαθί στο χέρι,
φυλάγοντας το αίμα ˙ στην άλλη η σκιά του εταίρου
μιλούσε κι έλεγε πολλά.

Ελπήνωρ νεκρός (λ)



Νέκυια: Τειρεσίας και Οδυσσέας (λ)

Κι ήλθε του θηβαίου Τειρεσία η ψυχή˙ κρατούσε
το χρυσό του σκήπτρο, αμέσως μ΄ αναγνώρισε και με προσφώνησε:
« Βλαστάρι του Διός, γιε του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,
πως και γιατί, ω δύστυχε, το φως του ήλιου εγκαταλείποντας,
ήλθες εδώ να βρεις νεκρούς σ΄ αυτόν τον έρμο τόπο;
Ωστόσο τώρα από τον λάκκο παραμέρισε και πέρα κάνε
με το κοφτερό σπαθί σου˙ αίμα να πιω, για να σου πω
την πάσα αλήθεια.»
Υπάκουσα στα λόγια του κι αμέσως υποχώρησα, το ξίφος μου
με τ΄ αργυρά καρφιά μπήκε ξανά στη θήκη του˙ εκείνος ήπιε
από το μαύρο αίμα, και τότε γύρισε στο μέρος μου
κι έτσι μου μίλησε ο τέλειος μάντης;
«Τον νόστο σου γυρεύεις, γλυκόν σαν μέλι, Οδυσσέα περίφημε.
{…}
Ο θάνατος σου λέω θα σε βρει απόμακρα απ΄ τη θάλασσα,
ήσυχος και γλυκός, τέτοιος θα΄ ρθει για να σε σβήσει
σε βαθιά, μεστά γεράματα˙και γύρω σου λαοί,
όλοι θα ζουν ευτυχισμένοι. Αυτός ο λόγος μου,
αλάνθαστος κι αληθινός.»



εμφάνιση της Αντίκλειας (λ)

«Γιε μου, πως ήλθες ζωντανός σ΄ αυτό το ζοφερό σκοτάδι;
Δύσκολο όσοι ζουν να δουν τον κόσμο μας, και πως!
{…}
Ρωτούσε εκείνη, κι εγώ της αποκρίθηκα:
«Μάνα, το χρέος μ΄ έφερε κάτω στον Άδη,
χρησμό γυρεύοντας απ΄ του θηβαίου Τειρεσία την ψυχή.
{…}
Άλλο γυρεύω τώρα να μου πεις, μην κρύψεις την αλήθεια˙
ποια μοίρα τάχα να σε δάμασε αμείλικτου θανάτου;
{…}
Πες μου ακόμα για τον πατέρα μου, τον γιο μου που εγκατέλειψα˙
τη βασιλεία μου κρατούν ακόμη εκείνοι: ή μήπως κιόλας έπεσε
σε ξένα χέρια, που λεν πως πια δεν θα γυρίσω πίσω.
{…}
Πες μου για τη γυναίκα που παντρεύτηκα, μίλησε για το φρόνημα
και τη βουλή της˙
{…}
Αυτά τη ρώτησα, κι ευθύς μου απάντησε η σεβαστή μου μάνα:
{…}
«Για τη βασιλική τιμή σου˙ όχι, κανείς ακόμη δεν την άρπαξε˙
ήσυχος ο Τηλέμαχος ορίζει τα μετόχια …
{…}



η Αντίκλεια άπιαστη σκιά (λ)

Όσο για τον πατέρα σου, αυτός αδιάκοπα μένει έξω στα χωράφια˙
{…}
Κείτεται εκεί περίλυπος, το πένθος μέσα του
μέρα τη μέρα μεγαλώνει, ποθώντας τον δικό σου νόστο,
και τον βαραίνουν τα γεράματα.
Έτσι κι εμένα χάθηκε η ζωή μου, έτσι με βρήκε ο θάνατος.
{…}
Μόνο ο πόθος μου για σένα, το ξύπνιο σου μυαλό, λαμπρέ Οδυσσέα,
για την ευγενική σου καλοσύνη- αυτά μου στέρησαν
τη γλύκα της ζωής.»
Τόσα μου είπε, όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος,
θέλησα τον ίσκιο της ν΄ αγκαλιάσω, της πεθαμένης μάνας μου˙
όρμησα τρεις φορές, τρεις φορές, ποθώντας να τη σφίξω επάνω μου,
και τρεις φορές μέσα απ΄ τα χέρια, σαν τη σκιά, σαν όνειρο,
μου πέταξε.



Νέκυια: η σφαγή του Αγαμέμνονα (λ)ήλθε του Αγαμέμνονα η ψυχή, γιου του Ατρέα,
λυπημένη˙ γύρω της συναθροίστηκαν κι άλλες ψυχές, όσοι
στο αρχοντικό του Αιγίσθου έπεσαν μαζί του
κι εκεί τους βρήκε ο θάνατος.
{…}
«Ατρείδη τιμημένε, ω Αγαμέμνονα, με τον λαό και τον στρατό σου,
ποια μοίρα σε δάμασε, ποιος ανελέητος θάνατος;
{…}
Έτσι του μίλησα, κι εκείνος μου αποκρίθηκε με το όνομά μου:
« Βλαστάρι του Διός, γιε του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,
όχι, μήτε ο Ποσειδώνας στα καράβια με τσάκισε,
…
μήτε κι εχθροί με χάλασαν κάπου σε μια στεριά˙
ο Αίγισθος συντέλεσε τη μοίρα του θανά του μου,
αυτός με σκότωσε, μαζί και η δολερή γυναίκα μου˙ ενώ με κάλεσε
στο σπίτι να δειπνήσω, μ΄ έσφαξε σαν το βόδι στο παχνί.
Εκεί με βρήκε ο θάνατος, οικτρότατος και γύρω οι σύντροφοί μου
σκοτωμένοι, ένας πάνω στον άλλο, σάμπως γουρούνια μ΄ άσπρα δόντια,
που σφάζονται στο αρχοντικό κάποιου με δύναμη και πλούτη,
σε γάμο, γλέντι συντροφικό, γιορτή μεγάλη.



τα βράχια των Σειρήνων (μ)

μ
Αλκίνου απόλογοι: Τα περί Σειρήνας, Σκύλλαν, Χάρυβδιν, βοάς Ηλίου

ΆΦΗΣΕ τότε το καράβι τις ροές του ωκεάνειου ποταμού,
έσχιζε πια το πελαγίσιο κύμα στ΄ ανοιχτά περάσματα,
κι έφτασε πάλι στο νησί της Ασίας, όπου τα σπίτια κι οι χοροί
της Χαραυγής, οι ανατολές του Ηλίου.



το τραγούδι των Σειρήνων (μ)

Θα φτάσεις πρώτα στις Σειρήνες, αυτές που καταθέλγουν
όλους τους θνητούς, όποιος βρεθεί στα μέρη τους.
Αν κάποιος πλησιάσει ανύποπτος κι ακούσει των Σειρήνων
τη φωνή, δεν γίνεται να τον χαρούν ξανά στο γυρισμό του
γυναίκες και μικρά παιδιά˙ τον θέλγουν οι Σειρήνες
με το οξύφωνο τραγούδι τους…
{…}
Σε συμβουλεύω να τις προσπεράσεις˙ όσο για τους συντρόφους σου,
γλυκό κερί, σαν μέλι μάλαξε και βούλωσε μ΄ αυτό τ΄ αφτιά τους,
ώστε κανείς από τους άλλους να μην το ακούσει το τραγούδι τους.
Μόνος εσύ μπορείς να τις ακούσεις, αν το θελήσεις˙
θα πρέπει ωστόσο, εκεί στο πλοίο που θα φεύγει γρήγορα,
χέρια και πόδια να σε δέσουν, όρθιο πάνω στο κατάρτι,
με τα σχοινιά πλεγμένα γύρω του˙ κι έτσι να ακούσεις, να απολαύσεις
των Σειρήνων τη φωνή.



βράχοι Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)

Στην από κει μεριά δυο σκόπελοι αντικρίζονται˙ του ενός
η σουβλερή κορφή του χάνεται ψηλά στον ουρανό, την περιβάλλει
μαύρο σύννεφο που δεν υποχωρεί ποτέ˙ ποτέ δεν ξαστερώνει
σ΄ εκείνου του σκοπέλου την κορφή, μήτε το καλοκαίρι
μήτε το φθινόπωρο.
{…}
Σ΄ αυτόν τον σκόπελο, κάπου στη μέση, υπάρχει σκοτεινή σπηλιά,
στραμμένη προς τη δύση, στο Έρεβος. Προβλέπω πως κι εσείς
εκεί κοντά θα οδηγηθείτε με το κοίλο πλοίο, Οδυσσέα περήφανε.
Λοιπόν να ξέρεις, αν κάποιος τόξευε μέσα απ΄ το βαθουλό καράβι,
κι ας τον στολίζει η δύναμη της νιότης, δεν θα έφτανε το βέλος του
στο βάθος της σπηλιάς.
Σε τούτη τη σπηλιά παραμονεύει η Σκύλλα, φριχτά αλυχτώντας˙
{…}
η ίδια είναι τέρας τρομερό, όποιος το δει
δεν πρόκειται πια να χαρεί, ας ήταν και θεός αυτός που θα την απαντούσε.



μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)

Ο άλλος τώρα σκόπελος, θα δεις, είναι Οδυσσέα, πιο χαμηλός,
όμως κοντά στον πρώτο˙ τόση απόσταση, που θα μπορούσες
να τη φτάσεις και τοξεύοντας.
Σ΄ αυτόν φουντώνει μια μεγάλη κι άγρια συκιά, με φύλλα καταπράσινα,
κι εκεί στη ρίζα της θεοτική η Χάρυβδη αναρροφά το μαύρο κύμα.
Μέσα στην ίδια μέρα τρεις φορές ξερνά θαλάσσιο νερό, και τρεις φορές
το απορροφά με πάταγο. Να μη σου τύχει να ΄σαι εκεί,
όταν εκείνη καταπίνει το νερό˙ δεν θα μπορούσε να σε σώσει
μήτε ο Κοσμοσείστης.

βράχοι Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)



τα γελάδια του Ήλιου (μ)

Μετά θα φτάσεις στο νησί της Θρινακίας, όπου και βόσκουν
τα πολλά βόδια του Ηλίου, τα παχιά γελάδια του˙
επτά οι αγέλες των βοδιών, επτά και τα καλά κοπάδια των προβάτων˙
η κάθε αγέλη με πενήντα ζωντανά, που δεν γεννοβολούν ποτέ,
αλλά ποτέ τους και δεν φθείρονται.
{…}
Αυτά λοιπόν απείραχτα αν τ΄ αφήσεις, άλλο αν δεν σκέφτεται πάρεξ τον νόστο
ο νους σου, υπάρχει τότε ελπίδα, έστω με βάσανα και πάθη,
να φτάσετε μια μέρα στην Ιθάκη.
Αν όμως τα πειράξεις, τότε προβλέπω βέβαιο όλεθρο,
για το καράβι σου και τους εταίρους ˙ ο ίδιος, αν τυχόν γλιτώσεις,
αργά θα φτάσεις στην πατρίδα κι άσχημα, θα χάσεις πρώτα
τους συντρόφους όλους.»



Αρπαγή συντρόφου από τη Σκύλλα (μ)

Προσηλωμένοι εμείς στη Χάρυβδη, περίφοβοι για το χαμό μας,
πρόλαβε τότε η Σκύλλα κι άρπαξε απ΄ το βαθύ μας πλοίο
έξι συντρόφους, τους πιο καλούς και χεροδύναμους.
Κι εγώ, το βλέμμα στρέφοντας στο γρήγορο καράβι,
ψάχνοντας τους συντρόφους,
τους είδα επάνω, να κρέμονται πόδια και χέρια,
όπως η Σκύλλα τους σήκωνε ψηλά˙ κι εκείνοι απελπισμένοι
φώναζαν το όνομά μου παρακλητικά, για τελευταία φορά.



προς Θρινακία (μ)

Όταν πια προσπεράσαμε τις Πέτρες, την τρομερή τη Χάρυβδη,
τη Σκύλλα, έπειτα γρήγορα αντικρίσαμε το θείο
κι άψογο νησί˙ όπου κυκλοφορούσαν, όμορφα κι ευρυμέτωπα,
τα βόδια, και τα πολλά θρεμμένα αρνιά του Υπερίονα Ήλιου.

δύο γελάδια του Ήλιου (μ)

Οι σύντροφοι, όσο ακόμη τους περίσσευαν ψωμί και κόκκινο κρασί,
τόσο δεν άγγιζαν τα βόδια˙ λογάριαζαν και τη ζωή τους.
Αλλ΄ όταν πια μες στο καράβι σώθηκαν όλες μας οι τροφές,
τότε τριγύριζαν παντού, αναγκασμένοι, κάτι να πιάσουν και να βρουν,
…
τους θέριζε, μ΄ άδειο στομάχι, η πείνα
Οπότε εγώ ξεμάκρυνα και πήρα να ανεβαίνω το νησί,
ευχή να κάνω στους θεούς, άμποτε κάποιος να μου δείξει δρόμο γυρισμού. 



ο Οδυσσέας με τα σφαγμένα γελάδια (μ) 

Τότε ο Ευρύλοχος, μιλώντας στους συντρόφους,
ξεκίνησε μια συμβουλή κακή:
“Λοιπόν ελάτε, ας φέρουμε τα βόδια του Ήλιου, τα καλύτερα,
ας τα προσφέρουμε θυσία στους θεούς, που τον πλατύ ουρανό κατέχουν.
{…}
Έτσι ο Ευρύλοχος τους μίλησε, κι οι άλλοι εταίροι επαίνεσαν το λόγο του.
Αμέσως πήραν κι έφεραν τα βόδια του Ήλιου, τα καλύτερα…
{…}
Κι αυτοστιγμεί μου φεύγει ο ύπνος ο γλυκός, ανοίγοντας τα βλέφαρά μου,
ευθύς πήγα να βρω το γρήγορο σκαρί στης θάλασσας το περιγιάλι.
{…}
Βόγγηξα τότε κι ύψωσα φωνή μεγάλη στους αθάνατους θεούς:
“ Δία πατέρα και θεοί μακαρισμένοι, αιώνιοι˙
στη βλάβη εμένα με βουλιάξατε του ανελέητου ύπνου,
κι οι σύντροφοί μου βρήκαν τον καιρό να μελετήσουν
το ανόσιο έργο.”



πρόσκρουση στους βράχους (μ)

Τότε ανεβήκαμε κι εμείς γρήγορα στο καράβι, κι αμέσως ανοιχτήκαμε
στα απέραντα πελάγη, στήνοντας το κατάρτι ορθό, με τεντωμένα
τα λευκά πανιά.
{…}
Ξάφνου νεφέλη μαύρη κρέμασε στο κοίλο μας καράβι ο Δίας,,
που βύθισε το πέλαγος στο σκότος.
Και δεν αρμένισε το πλοίο μας πολύ˙ πουνέντες ξέσπασε
μουγκρίζοντας και μανιασμένη λαίλαπα μεγάλη˙
{…}
Τότε κι ο Δίας βροντά, ρίχνει στο πλοίο αστροπελέκι˙
{…}
γέμισε θειάφι ο τόπος, κι οι σύντροφοί μου βρέθηκαν στη θάλασσα˙
{…}
στο κύμα παραδόθηκαν-έτσι ο θεός τους στέρησε τον νόστο.



μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)

Εγώ γυρόφερνα στο πλοίο ακόμη, ώσπου η καταιγίδα έλυσε
τα πλευρά του- έμεινε μόνη πια η καρίνα, έρμαιο στο κύμα.
Για μια στιγμή πέφτει και το κατάρτι πάνω της˙ κι όπως η σκότα,
καμωμένη από βοδίσιο δέρμα, κρεμόταν στον ιστό,
πιάνω τα δυο μαζί και τα΄δεσα, καρίνα και κατάρτι˙
κάθησα τότε πάνω τους κι αφέθηκα στη δίνη
των δεινών ανέμων.
{…}
Όλη τη νύχτα με παρέσυρε το κύμα, κι όταν επήρε ο ήλιος να ανατέλλει,
βρέθηκα πάλι στον σκόπελο της Σκύλλας, στον σκόπελο της Χάρυβδης.



Οδυσσέας ναυαγός (μ)

Αμέσως τότε χέρια και πόδια αμόλησα, πηδώντας
βρόντηξα στη μέση, κοντά σ΄ εκείνα τα μακριά μαδέρια,
κάθησα πάνω τους, κι έκανα τα χέρια μου κουπιά.
{…}
Μέρες εννιά το κύμα με παρέσυρε˙ τη δέκατη, μέσα στη νύχτα ακόμη,
με πλησιάζουν οι θεοί της Ωγυγίας το νησί˙ το κατοικούσε
η Καλυψώ, καλλίκομη, δαιμονική θεά, ανθρώπινη μιλιά-
αυτή μ΄ αγάπησε, αυτή με φρόντισε. Όμως τι κάθομαι κι ανιστορώ;
Εχτές ακόμη τα διηγήθηκα σε τούτο το παλάτι,
για σένα και την έξοχη γυναίκα σου.



το πλοίο του νόστου (ν)

ν
Οδυσσέως απόπλους παρά Φαιάκων και άφιξις εις Ιθάκην

Κι όταν κατέβηκαν στο πλοίο και στη θάλασσα, όλα τα πήραν
και τα βόλεψαν οι τιμημένοι συνοδοί στο βαθουλό καράβι,
βρώση και πόση.
{…}
Έτρεχε το καράβι, σταθερό και σίγουρο˙ μήτε γεράκι,
το γοργότερο πετούμενο, δεν θα μπορούσε να το φτάσει.
{…}

Κι όταν το ποιο περίλαμπρο άστρο πρόβαλε ψηλά,
που πρώτο αγγέλλει της εωθινής Αυγής το φως,
ποντοπορώντας το καράβι στο νησί ακουμπούσε.

Βρίσκεται εκεί, στη χώρα της Ιθάκης…



Ιθάκη: Οδυσσέας και Αθηνά (ν)

Έτσι της μίλησε, κι η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας,
του χαμογέλασε, απλώνοντας χαϊδευτικά το χέρι της,
αλλάζοντας πάλι την όψη της, ίδια με μια ψηλή, ωραία γυναίκα
που ξέρει πως υφαίνει τα λαμπρά φαντά της.
Κι όπως μιλώντας τον προσφώνησε, τα λόγια της πετούσαν σαν πουλιά:
“Θα πρέπει, αν κάποιος παραβγεί μαζί σου, να παραείναι πονηρός,
{…}
Είσαι αλήθεια φοβερός, πολύστροφε κι αχόρταγε στους δόλους,
που μήτε εδώ, στην πατρική σου γη, δε λες να σταματήσεις
σκέψεις απατηλές και ιστορίες πλαστές-
είναι το ριζικό σου αυτό.



Ιθάκη: Οδυσσέας και Αθήνα (ν)

Θα κρύψω πρώτα αυτά τα δώρα,
όσα οι τίμιοι Φαιάκες σου χάρισαν, όταν ξεκίνησες
για την πατρίδα…
Και θα σου πω μετά ποια βάσανα σου προορίζει η μοίρα
να βαστάξεις στο στέρεο σπίτι σου-πρέπει να τα υπομείνεις
γιατί η ανάγκη το καλεί.



η Αθήνα παραμορφώνει τον Οδυσσέα (ν)

Έτσι μιλώντας η Αθηνά, τον άγγιξε με το ραβδί της.
Αμέσως σούρωσε στο λυγερό κορμί το ωραίο του δέρμα
και τα ξανθά μαλλιά της κεφαλής του χάλασε˙ σ΄ όλα τα μέλη του
φάνηκε το πετσί ενός γέροντα που τον βαραίνουνε τα χρόνια˙
{…{
έριξε πάνω του κουρέλια, χιτώνα βρώμικο, σχισμένο-
όλα στη μαύρη κάπνα βουτηγμένα. Τέλος τον τύλιξε
με το γυμνό τομάρι γρήγορης λαφίνας˙ στο χέρι του έβαλε
ραβδί…
Κι αφού τα βρήκαν μεταξύ τους και συμφώνησαν,
πήρε τον δρόμο του ο καθένας. Εκείνη ορμήθηκε στη θεία Λακεδαίμονα,
να βρει του Οδυσσέα τον γιο.



Οδυσσέας προς Εύμαιο (π)

π
Αναγνωρισμός Οδυσσέως υπό Τηλεμάχου

Αμέσως γύρισε στον Εύμαιο μιλώντας,
και πέταξαν τα λόγια του σαν τα πουλιά: 
« Εύμαιε, κάποιος σύντροφος μέλλεται σε λίγο να φανεί,

μπορεί και γνώριμος…
{…}
Δεν πρόλαβε να πει τον λόγο του, κι ο αγαπημένος γιος του
πρόλαβε στη θύρα.

Οδυσσέας και Εύμαιος συνομιλώντας (π)



αναγνωρισμός Οδυσσέα και Τηλέμαχου (π)

Πήρε τον λόγο τότε κι αποκρίθηκε βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείος:
« Όχι, θεός δεν είμαι, πως με φαντάστηκες αθάνατο;
Είμαι ο πατέρας ο δικός σου˙ που εσύ για χάρη του στενάζεις
και πολλά υποφέρεις, σηκώνοντας τα βάρη από βίαιες πράξεις
άλλων ανδρών.»
Μιλώντας, φίλησε το γιο του κι άφησε να κυλήσουνε από τις παρειές

στο χώμα δάκρυα, που πριν με τόση επιμονή τα συγκρατούσε.

Τηλέμαχος και Οδυσσέας (π)



Εναγκαλισμός Οδυσσέα και Τηλεμάχου (π)

Μιλώντας, υποχώρησε και κάθησε, αλλά ο Τηλέμαχος
χύθηκε πάνω του οδυρόμενος, και βουρκωμένος τώρα τον αγκάλιασε. 



η Πηνελόπη στον ιστό οραματίζεται (τ) Πηνελόπη υφαίνουσα (τ)

τ
Οδυσσέως και Πηνελόπης ομιλία. Νίπτρα

Οπότε, αφήνοντας την κάμαρή της, στοχαστική η Πηνελόπη φάνηκε
Στην όψη σαν την Άρτεμη, σαν τη χρυσή Αφροδίτη.



Πηνελόπη και Οδυσσέας (τ)

Οπότε η Πηνελόπη, φρόνιμη και με γνώση, άρχισε να
μιλά:
« Ξένε, μια πρώτη ερώτηση για σένα˙
ποιος είσαι κι από που; ποια η πατρίδα σου, ποιοι οι γονείς
σου;»
Ανταποκρίθηκε πολύγνωμος ο Οδυσσέας μιλώντας:
« Ω δέσποινά μου, ποιος θνητός στη γη μας την ατέρμονη
Ψεγάδι εσένα θα μπορούσε να σου βρει…
{…}
Γι΄ αυτό ό,τι άλλο θες (έτσι κι αλλιώς είσαι στο σπίτι σου)
Μπορείς να το ρωτήσεις˙ μόνο μη με ρωτάς
Ποια η πατρίδα μου, ποια η γενιά μου. Γιατί θα φούσκωνε
Κι άλλο η καρδιά μου απ΄ την οδύνη, αν κάνω
πως θυμάμαι, αφού βάρος ασήκωτο στενάζει μέσα μου.
{…}



ομιλία Οδυσσέα και Πηνελόπης (τ)

Τον λόγο πήρε πάλι η Πηνελόπη, φρόνιμο κι έξυπνο μυαλό:
« Ξένε, σ΄ εμένα τα χαρίσματα, την ομορφιά, το ανάστημα,
όλα τα χάλασαν οι αθάνατοι, τη μέρα εκείνη που αποφάσισαν
το Ίλιο οι Αργείοι να πατήσουν-μαζί τους ο Οδυσσέας έφυγε,
το ταίρι το δικό μου.
Αν ήταν να γυρίσει, αν κυβερνούσε πάλι τη ζωή μου,
τότε κι η δόξα μου θ΄ ανέβαινε ψηλότερα, όλα θα πήγαιναν
καλύτερα. Μα τώρα εγώ μαραίνομαι, με τόσα βάσανα
που δαίμονας κακός μου φόρτωσε.»



Νίπτρα: η Ευρύκλεια αναγνωρίζει την ουλή του Οδυσσέα (τ)

«Άκουσε τώρα και τον λόγο που θα πω: πολλοί οι ξένοι
και βασανισμένοι που πάτησαν σ΄ αυτό το σπίτι, κανένας όμως
που τον είδανε τα μάτια μου δεν έμοιαζε, όσο εσύ, του Οδυσσέα,
και στο παράστημα και στη φωνή του και στα πόδια.»



μνηστηροφονία (χ)

χ
Μνηστήρων φόνος

ΟΠΟΤΕ ο Οδυσσέας γυμνώθηκε, τα ράκη πέταξε,
πήδηξε πάνω στο πλατύ κατώφλι πολυμήχανος, στα χέρια του
κρατώντας δοξάρι και φαρέτρα, γεμάτη βέλη,
μπροστά στα πόδια του αδειάζει τις γοργές σαίτες, ύστερα γύρισε
και λέει στους μνηστήρες:

«Τέλος, μ΄ αυτό το ατέλεστο για σας αγώνισμα˙
τώρα θα βάλω στόχο δεύτερο, που δεν τον έφτασε ποτέ άνθρωπος άλλος,
αν έχω τύχη και πετύχω, αν ο Απόλλωνας μου δώσει
τέτοια δόξα.»



μνηστηροφονία σε εξέλιξη (χ)

τοξεύοντας δύο μνηστήρες (χ)

Ο Οδυσσέας όμως πολυμήχανος λοξά τους κοίταξε κι άγρια τους αντιμίλησε:
« Σκυλιά που λέγατε δεν θα γυρίσω πια στον τόπο μου, μετά
της Τροίας τον πόλεμο˙ γι΄αυτό ρημάζετε στο μεταξύ το βιος μου,
βάναυσα σέρνετε γυναίκες δούλες στο κρεββάτι σας, παντρολογήματα
γυρεύετε, ενόσω ακόμα ζω, με τη δική μου τη γυναίκα.
Δεν φοβηθήκατε καν τους θεούς, που τον πλατύ ουρανό κατέχουν,
μήτε και των ανθρώπων τη μελλοντική, δίκαιη εκδίκηση.
Μα τώρα κρέμεται η θηλιά του ολέθρου πάνω στο κεφάλι σας.»



Τότε ο Οδυσσέας πολύγνωμος είπε μιλώντας στη γυναίκα του:

« Δεν φτάσαμε, γυναίκα, ακόμα στο τέρμα όλων των αγώνων μας˙

άλλος μάς μέλλεται μόχθος αμέτρητος, βαρύς κι ασήκωτος,

πρέπει κι αυτόν να τον τελειώσω εγώ. Έτσι προφήτεψε του Τειρεσία η ψυχή,

τη μέρα εκείνη που κατέβηκα στα έγκατα του Άδη, γυρεύοντας

τον νόστο των εταίρων μου και τον δικό μου γυρισμό.

{…}

Λοιπόν, εκείνος μου παράγγειλε να περιπλανηθώ ξανά

σε πολιτείες πολλές θνητών ανθρώπων, μένα καλάρμοστο κουπί

στο χέρι˙ ωσότου φτάσω κάποτε σε μέρος όπου οι κάτοικοι δεν ξέρουν

θάλασσα τι θα πει, καν δεν αρτίζουν μ΄ αλάτι το φαγί τους,

ιδέα δεν έχουν από πορφυρομάγουλα σκαριά,

από κουπιά που να ταιριάζουνε στο χέρι- κουπιά που γίνονται

στα πλοία φτερά.

{…}

Ο θάνατός μου, είπε, απόμακρα απ΄ τη θάλασσα θα ΄ρθει,

ήσυχος και γλυκός, για να με σβήσει σε βαθιά,

μεστά γεράματα, και γύρω μου οι λαοί θα ζουν ευτυχισμένοι.

Μου είπε αυτά, και πως θα γίνουν όλα.»

ψ
Οδυσσέως υπό Πηνελόπης αναγνωρισμός



Ανταποκρίθηκε πάλι η Πηνελόπη, λογική και φρόνιμη:

« Αν οι θεοί σου τάζουν καλύτερα γεράματα,

υπάρχει ελπίδα δίχως άλλες συμφορές να αποδειχτεί το μέλλον.»

{…}

Αλλά κι ο θείος Οδυσσέας μιλούσε, για πίκρες που έδωσε

σ΄ άλλους ανθρώπους και πόσα πάθη ο ίδιος βάσταξε-

τα πάντα εξιστορούσε. Εκείνη ακούγοντας τον απολάμβανε,

ύπνος δεν έλεγε να πέσει στα βλέφαρά της, προτού

τελειώσει τη διήγησή του.



ω
Σπονδαί

«Είμαι εγώ, πατέρα μου, αυτός που αναζητούσες, μπροστά σου εδώ˙

κι αν πέρασαν στο μεταξύ είκοσι χρόνια, έφτασα τέλος στην πατρίδα.

Αλλά συγκράτησε τώρα τον θρήνο σου, σταμάτησε το δακρυσμένο
βογγητό σου.

Κι αμέσως θα το πω- ο χρόνος τρέχει, πρέπει να βιαστούμε˙

σκότωσα τους μνηστήρες μέσα στο παλάτι, την άπονή τους βλάβη
εκδικήθηκα,

τα ανόσια έργα τους.»

{…}

« Τον άγριο πόλεμό σας, Ιθακήσιοι, πάψτε, καιρός με δίχως άρματα

φίλοι να χωριστείτε.»

Αυτά φωνάζει η Αθηνά, κι εκείνοι, πράσινοι από τρόμο,

μες στον μεγάλο φόβο τους τους φεύγουν τα όπλα από το χέρι,

όλα στο χώμα πέφτουν, ενώ η φωνή της Αθηνάς αντιφωνούσε.

Σκορπίστηκαν τότε μεμιάς, τρέχοντας προς την πόλη να σωθούν.



Ο Οδυσσέας όμως, πολύπαθος και θείος, χύμηξε πίσω τους

με φοβερή κραυγή, σαν αετός από ψηλά πετώντας.

{…}

Τα μάτια λάμποντας, η Αθηνά στον Οδυσσέα γύρισε μιλώντας:

« Γιε του Λαέρτη, του Διός βλαστέ, πανούργε Οδυσσέα,

κράτα τη μάνητά σου πια του φοβερού πολέμου, μήπως

του Κρόνου ο γιος, ο Δίας βροντόφωνος, εξοργιστεί μαζί σου.»

Έτσι του μίλησε η θεά, κι εκείνος άκουσε τον λόγο της κι αλάφρωσε

από χαρά η καρδιά του. Τότε η Παλλάδα Αθηνά, η θυγατέρα

του αιγίοχου Δία, βάζει τους δυο στρατούς να κάνουν

όρκους συμφιλίωσης, και για το μέλλον-

με τη μορφή του Μέντορα κυκλοφορούσε, ίδια στην όψη, ίδια στη φωνή.



Ερωτήματα για περαιτέρω σκέψη:

•Τι πιστεύετε ότι μας διδάσκει το ταξίδι και οι περιπέτειες του Οδυσσέα; 

•Μπορείτε να προσδιορίσετε κάποια από τα θέματα που θίγει η Οδύσσεια αναφορικά με τις ανθρώπινες
σχέσεις αλλά και με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής;

•Ποια μορφή σας έκανε περισσότερο εντύπωση από τους ακόλουθους: Κίκονες, Κύκλωπες, Λωτοφάγοι, 
Λαιστρυγόνες, Σειρήνες, Σκύλλα και Χάρυβδη και γιατί; 

• Τι ήταν πιο δύσκολο για τον Οδυσσέα κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη, να αντιμετωπίσει τα διάφορα
«τέρατα», ή να μην πλανηθεί από την Κίρκη ή την Καλυψώ και γιατί; 

• Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από την επαφή του Οδυσσέα με τον Κάτω Κόσμο και από την
συνομιλία του με τον Τειρεσία και τη μητέρα του;

•Πως αντιμετώπισε ο Οδυσσέας τους μνηστήρες και ποιοι τον βοήθησαν; Πως κρίνετε την πράξη του;

•Ποιοι θεοί εμφανίζονται στις περιπέτειες του Οδυσσέα; Tι ρόλο έπαιξαν; Ποια ήταν η πιο καθοριστική
επέμβασή τους για την επιστροφή και την δικαίωσή του;

•Μπορείτε να καταγράψετε μερικά από τα κοσμητικά επίθετα που χαρακτηρίζουν τους ήρωες και τους
θεούς;

•Τι ζήτησε ο Τειρεσίας από τον Οδυσσέα να κάνει αφού επιστρέψει στην Ιθάκη και αποκαταστήσει την
τάξη των πραγμάτων; Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έπρεπε ο Οδυσσέας να φέρει σε πέρας και αυτή την
εντολή του Τειρεσία;



Το εκπαιδευτικό έντυπο πραγµατοποιήθηκε στo πλαίσιο της έκθεσης:

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
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