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  ΡΑΨΩ∆ΙΑ ε 

Χρόνος: Τα γεγονότα της ε ραψωδίας διαδραµατίζονται από την 7η
 ως την 31

η
 µέρα της Οδύσσειας. 

Ο ποιητής καθώς αφηγείται χρησιµοποιεί το χρόνο µε δύο τρόπους: άλλοτε αφηγείται εξαντλητικά 

γεγονότα που καλύπτουν µία µέρα (διαστολή του χρόνου) π.χ. α ραψωδία, κι άλλοτε αναφέρεται συνοπτικά 

σε γεγονότα που διαρκούν πολλές µέρες (συστολή του χρόνου) π.χ. ε ραψωδία.  

Στην ουσία η Οδύσσεια (οι περιπέτειες του Οδυσσέα µέχρι να φτάσει στον τόπο του και να 

απαλλαγεί από τους µνηστήρες) αρχίζει µε τη ραψωδία ε. Γιατί βέβαια το θέµα της αναφέρθηκε στα δυο 

προοίµια και στο α΄ µέρος του σχεδίου της Αθηνάς, αλλά η εφαρµογή του σχεδίου αυτού και η εµφάνιση 

του ίδιου του Οδυσσέα καθώς και η παρουσία των περιπλανήσεών του αρχίζουν µε τη ραψωδία ε.   

H ραψωδία ε σηµατοδοτεί τη µετάβαση από τον «ρεαλιστικό» κόσµο της Ιθάκης και των γύρω 

βασιλείων στον µυθικό κόσµο των περιπλανήσεων του Οδυσσέα. Η ραψωδία ε έπεται της Τηλεµάχειας (α-

δ), από την οποία έχουµε πάρει πληροφορίες για την κατάσταση στην Ιθάκη, για την τύχη του Οδυσσέα, 

καθώς και για την οριστική απόφαση των θεών να επιστρέψει ο ήρωας στην πατρίδα του. Στην Τηλεµάχεια 

ο Οδυσσέας είναι παρών εν τη απουσία του, η µορφή του δεσπόζει µέσα από το κενό που άφησε στο σπίτι 

και την πατρίδα του, µέσα από τη φήµη του, µέσα από τις διηγήσεις ανθρώπων που βρέθηκαν µαζί του στην 

τρωική εκστρατεία (Νέστορας, Μενέλαος, Ελένη), αλλά και του Πρωτέα, του περίφηµου Γέρου της 

Θάλασσας, που τον είδε στην Ωγυγία. Τώρα είναι η στιγµή να συναντήσουµε τον ίδιο τον Οδυσσέα (ύστερα 

από 2370 στίχους), καθώς µε τη ραψωδία ε ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής και της αποκατάστασης, όχι 

απλά στην πατρίδα του, αλλά και στη θέση του ως βασιλιά και συζύγου. 

Η ραψωδία ε αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της δ (και γενικότερα της Τηλεµάχειας) και της 

ζ, της άφιξης στο νησί των Φαιάκων, η οποία µε τη σειρά της αποτελεί τον τελευταίο σταθµό του Οδυσσέα 

πριν την Ιθάκη. Η ραψωδία ε σηµατοδοτεί την τελευταία φάση του νόστου, που θα φέρει τον Οδυσσέα 

στην Ιθάκη, αφού πρώτα περάσει από τη Σχερία. 

Πώς λειτουργεί στο πλαίσιο της Οδύσσειας η ραψωδία ε; Σε τι συµβάλλει, ποια σκοπιµότητα 

εξυπηρετεί, τι προσφέρει στο έπος; Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ραψωδία ε συµβάλλει στα εξής: 

•Παρουσιάζει για πρώτη φορά τον Οδυσσέα και σκιαγραφεί την ταυτότητα και το ήθος του. Είναι ο 

ήρωας που δεινοπαθεί, ταλαιπωρείται για χρόνια, είχε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να ξεφύγει απ’ τη 

δυστυχία και να κερδίσει την αθανασία και µια ήσυχη και ανέµελη ζωή, αλλά δεν το έκανε. Έµεινε 

σταθερός στον πόθο της επιστροφής στην πατρίδα και τη γυναίκα του. Αποδείχθηκε σωστός βασιλιάς και 

οικογενειάρχης, αφού δεν λησµόνησε τον λαό και την οικογένειά του.  

• Προβάλλει τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του οδυσσειακού ήρωα: πολύτλας (υποµένει καρτερικά εδώ 

και επτά χρόνια), πολύµητις
1
 (ιδιαίτερα µέσα από την επιτυχή αντιµετώπιση της πονηριάς της Καλυψώς), 

                                                        
1
 Η µῆτις είναι ιδιαίτερο είδος πανουργίας, που ισορροπεί επικίνδυνα ανάµεσα στον ηρωισµό και την ὕβριν. Ο 

φορέας της µήτιος δεν αρκεί να είναι εφευρετικός και παράτολµος· απαιτείται να είναι και βαθύτατα µετρηµένος, 
ώστε να αποφύγει την υπέρβαση. 
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σταθερά προσηλωµένος στο στόχο του (ακόµα και µε άρνηση της αθανασίας), πολύτροπος δηλ. µε 

ξεχωριστές σωµατικές δεξιότητες, τέχνη (κατασκευή σχεδίας). 

• Μέσα από την παρουσίαση άλλων γυναικών καταδεικνύεται η σπουδαιότητα και το µεγαλείο της 

Πηνελόπης. Η Καλυψώ επιχειρεί ευθέως σύγκριση µεταξύ του εαυτού της και της Πηνελόπης και, ως θεά, 

κρίνεται κατά πολύ ανώτερή της. Παρόλα αυτά, η Πηνελόπη αποδεικνύεται τελικά η ιδανική σύζυγος για 

τον ήρωα. 

• Τονίζεται το θέµα του νόστου, εγχειρήµατος κοπιαστικού και επικίνδυνου. Οι κίνδυνοι είναι 

φυσικοί (θαλασσοταραχές, ναυάγια, µάχες), αλλά και ψυχολογικοί (πιέσεις από Καλυψώ). Ο Οδυσσέας 

τους αντιµετωπίζει επιτυχώς χάρη στην καρτερία και την πανουργία του. 

• Τα επτά χρόνια παραµονής στην Ωγυγία εξυπηρετούν τη δοµή της Οδύσσειας: είναι το αναγκαίο 

χρονικό διάστηµα για να µεγαλώσει και να δραστηριοποιηθεί ο Τηλέµαχος. 

∆ΟΜΗ ΡΑΨΩ∆ΙΑΣ ε 

στ. 1-49: η δεύτερη «αγορά» (συνέλευση) των θεών 

στ. 50-65: η θαλασσοπορία του Ερµή 

στ. 66-85: ο Ερµής στο νησί της Καλυψώς και η περιγραφή του νησιού 

στ. 86-164: ∆ιάλογος Ερµή-Καλυψώς 
στ. 165-211: ∆ιάλογος Καλυψώς-Οδυσσέα στο ακρογιάλι 
στ. 212-251: ∆ιάλογος Καλυψώς-Οδυσσέα µέσα στη σπηλιά 

στ. 252-289: κατασκευή σχεδίας 
στ. 290-310: η αναχώρηση του Οδυσσέα και το άνετο ταξίδι του για 17 ηµέρες 
στ. 311-366: ο Ποσειδώνας προκαλεί φοβερή τρικυµία 

στ. 367-401: η παρέµβαση της Λευκοθέης 
στ. 402-420: συντριβή της σχεδίας του Οδυσσέα και αναχώρηση του Ποσειδώνα 

στ. 421-552: παρέµβαση της Αθηνάς, σωτηρία του Οδυσσέα και έξοδός του στη στεριά 

  

ΣΤΙΧΟΙ  1-49 

Όπως και στη ραψωδία α, η δράση στην ε κινείται χάρη στην επέµβαση των θεών. Η ανθρώπινη 

βούληση βρίσκεται σε αρµονία µε το θεϊκό σχέδιο: οι όποιες σηµαντικές εξελίξεις παρουσιάζονται ως 

αποτέλεσµα της δράσης θεών και ανθρώπων. Η Αθηνά µεσολαβεί εκ νέου για να βοηθήσει τον 

προστατευόµενό της, ενώ ο Ερµής αναλαµβάνει το έργο της πληροφόρησης της Καλυψώς και χειρίζεται το 

θέµα µε επιδεξιότητα και αποτελεσµατικότητα. Οι θεοί, εξαιρουµένου βεβαίως του Ποσειδώνα, που όµως 

διευκολύνει τους υπολοίπους µε την απουσία του, στηρίζουν τον δίκαιο βασιλιά και µε την επέµβασή τους 

δροµολογείται η αναχώρησή του από την Ωγυγία. 

Η «δευτέρα ἀγορά» (δεύτερο συµβούλιο) των θεών: Βλέπουµε το ενδιαφέρον των θεών για τα 

ανθρώπινα. Πρόκειται για επανάληψη του περιεχοµένου του α΄ συνεδρίου των θεών µε δύο διαφορές:  

α) ενώ στο α΄ συνέδριο η Αθηνά προσπάθησε να κινήσει τη συµπάθεια των θεών αναφέροντας τα 

πάθη του Οδυσσέα και τις προσφορές του στους θεούς, εδώ τονίζει ιδιαίτερα δυο διαφορετικά σηµεία, τη 

δικαιοσύνη του ως βασιλιά και τους κινδύνους που απειλούν το γιο του. Ενδιαφέρουσα εδώ είναι η νέα 



 

3 

 

υπόµνηση, αυτή τη φορά εκ µέρους της Αθηνάς, για την άσχηµη συµπεριφορά των µνηστήρων και βεβαίως 

για την τελική τους τύχη. 

β) ο ∆ίας αναφέρει όλη την παραπέρα εξέλιξη της περιπλάνησης του Οδυσσέα, πράγµα που δεν είχε 

συµβεί στο α΄ συνέδριο (προοικονοµία). 

Αφηγηµατικοί τρόποι: Η ενότητα αρχίζει µε 7 αφηγηµατικούς στίχους και ακολουθεί διάλογος.  

Στάση ∆ία: Εξισορροπεί τις δυο αντίθετες δυνάµεις ικανοποιώντας από τη µια µεριά την Αθηνά µε 

τον προγραµµατισµό της επιστροφής του Οδυσσέα και από την άλλη τον Ποσειδώνα, αφού προλέγει πάθη 

για τον Οδυσσέα στο γυρισµό του. 

στίχ. 32: προοικονοµία: προοικονοµείται ότι ο Τηλέµαχος θα γλιτώσει από την ενέδρα των 

µνηστήρων. 

στίχ. 39, 49: προοικονοµία: προοικονοµείται ότι ο Οδυσσέας πρώτα θα πάει στη Σχερία και µετά θα 

γυρίσει στην πατρίδα του. 

στίχ. 47: η µοίρα είναι µια δύναµη που ενεργεί πάνω και από τους ίδιους τους θεούς. 

Χαρακτηρισµός προσώπων: 

Αθηνά: ∆είχνει αγάπη και φροντίδα για τον Οδυσσέα και την οικογένειά του. Έχει αίσθηµα δικαίου 

που το τονίζει στο συµβούλιο. 

∆ίας: Παρουσιάζεται τελείως αµερόληπτος. Έχει αίσθηµα δικαίου και δεν επηρεάζεται καθόλου από 

συµπάθειες ή µίση. Είναι καλόγνωµος και µε συγκατάβαση προς όλους όσους δεν έχουν αδικήσει. 

 

 ΣΤΙΧΟΙ 50-85 

Στην ενότητα αυτή κυριαρχεί το ταξίδι του Ερµή προς τη σπηλιά της Καλυψώς στο οποίο δεσπόζει η 

επιβλητική περιγραφή της παραδείσιας φυλακής του Οδυσσέα. Η περιγραφή αυτή είναι ανάλογη κάθε φορά 

µε τον Ερµή στο χώρο και το οπτικό του πεδίο: έτσι αρχικά έχουµε ένα µακρινό πλάνο (από την παραλία) 

και στη συνέχεια επάλληλα κοντινά πλάνα: ο ποιητής εµµένει στις λεπτοµέρειες και δηµιουργεί εικόνες που 

διεγείρουν τις αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση). Η περιγραφή αυτή εξυπηρετεί τόσο πρακτικό σκοπό 

(είναι ο φυσικός χώρος -το φόντο- όπου τα πρόσωπα κινούνται και δρουν) µας βοηθά όµως και στη 

διαγραφή του χαρακτήρα του ήρωα, καθώς έρχεται σε αντίθεση µε τη βραχώδη Ιθάκη. Ο παραδείσιος 

αυτός τόπος που κατόρθωσε να µαγέψει ακόµα κι έναν θεό, τον Ερµή, δεν είναι ικανός να κρατήσει τον 

Οδυσσέα µακριά από την αγαπηµένη πατρίδα του. Ο ποιητής παρουσιάζει το όµορφο και θελκτικό νησί της 

Καλυψώς. Περιγράφει το ειδυλλιακό τοπίο (δάσος µε πουλιά, κληµαταριά, πηγές, λιβάδια), στο οποίο η 

νύµφη υποδέχεται τον Ερµή, αλλά τοποθετεί τον Οδυσσέα έξω από αυτήν την οµορφιά. Τον παρουσιάζει να 

κάθεται µόνος στο ακροθαλάσσι και να θρηνεί ασταµάτητα, να βρίσκεται, εποµένως, έξω από τη σφαίρα 

επιρροής της Καλυψώς. Ο ήρωας φαίνεται πως απέρριψε τη φυσική οµορφιά του νησιού, όπως θα 

απορρίψει στη συνέχεια την Καλυψώ και την αθανασία. 
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ΣΤΙΧΟΙ 86-251  

Στην πρώτη υποενότητα παρατηρούµε τη φιλοξενία του Ερµή στη σπηλιά, όπου ανακοινώνεται η 

απόφαση των θεών στην αγανακτισµένη, πλην υποχρεωµένη να υπακούσει Καλυψώ. Αξιοσηµείωτη είναι η 

τυπική σκηνή της φιλοξενίας2
, ενώ ιδιαίτερα έντονος είναι ο ανθρωποµορφισµός των θεών. Ύστερα από 

τέσσερις ραψωδίες έρχεται η ώρα να συναντήσουµε τον Οδυσσέα. Η εισαγωγή του στο έπος δεν γίνεται µε 

τρόπο ιδιαίτερο ή επιβλητικό, όπως ενδεχοµένως θα περίµενε κανείς. Αντίθετα, συναντούµε τον Οδυσσέα, 

όταν η Καλυψώ κατευθύνεται προς το µέρος του, για να του ανακοινώσει την είδηση της αναχώρησής του. 

Ο ήρωας βρίσκεται σε απραξία, θλίψη και απογοήτευση. Η κατάσταση του Οδυσσέα στο νησί της Καλυψώς 

έχει ήδη περιγραφεί στη ραψωδία α, όταν η προστάτιδά του Αθηνά εκφράζει στον ∆ία το παράπονό της. Ο 

Οδυσσέας βιώνει για επτά χρόνια την απραξία και τη νωθρότητα, στοιχεία ξένα προς τον χαρακτήρα του 

και άδικα για άνθρωπο που επιθυµεί διακαώς την επιστροφή στην πατρίδα, τον λαό και την οικογένειά του.  

Η Καλυψώ είναι «αυτή που καλύπτει». Το λογοπαίγνιο µε την ετυµολογία του ονόµατος αντανακλά 

τη φύση και τις λειτουργίες του προσώπου αυτού. Η Καλυψώ καλύπτει τον Οδυσσέα, τον αποκρύπτει από 

τον κόσµο. Στο νησί της Καλυψώς ο Οδυσσέας δεν είναι ο εαυτός του. Επιπλέον, η Καλυψώ εξυπηρετεί τη 

δοµή της Οδύσσειας: η τύχη του ήρωα σκεπάζεται από µυστήριο, ο θάνατός του θεωρείται πολύ πιθανός και 

γι’ αυτό ο ίδιος πρέπει να καλύπτεται µέχρι να παρέλθουν είκοσι συναπτά έτη από την αναχώρησή του (και 

δέκα από την άλωση της Τροίας), οπότε θα µεγαλώσει και θα αναλάβει ενεργό δράση ο Τηλέµαχος.  

Η Καλυψώ διαφέρει από όλους τους άλλους πειρασµούς που αντιµετώπισε ο Οδυσσέας. Το 

επεισόδιο προκαλεί µια στάση, µια καθήλωση, αντίθετη µε τη δράση που θα ακολουθήσει. Ο ήρωάς µας 

πρέπει να επιλέξει και αυτό έχει κάνει: επιθυµεί σταθερά και απαρασάλευτα να επιστρέψει στην πατρίδα 

του. Η Καλυψώ προσπαθεί να τον κάνει να ξεχάσει, όµως ο Οδυσσέας είναι προσκολληµένος στο σπίτι του 

και απορρίπτει την πρόταση-πρόκληση της Καλυψώς για αθανασία και αιώνια νεότητα.  

Η σηµασία της απόφασης του Οδυσσέα να απαρνηθεί την αθανασία για χάρη του νόστου του 

Η Καλυψώ προσφέρει στον Οδυσσέα την ανέµελη και ατάραχη ζωή και βεβαίως τον εαυτό της, που 

είναι αντικειµενικά ανώτερος από την Πηνελόπη. Ο Οδυσσέας, όµως, συνειδητοποιώντας πόσο διαφορετικά 

είναι όλα αυτά από τη δική του ανθρώπινη φύση, τα απορρίπτει. Φαίνεται πως το χάσµα Οδυσσέα-

Καλυψώς είναι αγεφύρωτο. Η Καλυψώ απέχει από τα ανθρώπινα µέτρα του Οδυσσέα. Προέρχεται από τον 

κόσµο του παραµυθιού και της φαντασίας, ενώ ο Οδυσσέας από τον ηρωικό κόσµο της πραγµατικότητας. Η 

διάσταση δηλώνεται εµφατικά στη σκηνή του δείπνου, όταν η Καλυψώ προσφέρει στον Οδυσσέα αυτά που 

                                                        
2
 Η φιλοξενία που προσφέρει η Καλυψώ στον Ερµή παραλλάσσεται κατόπιν στη ραψωδία, όταν η Καλυψώ 

δεξιώνεται τον Οδυσσέα, πριν περάσουν µαζί το τελευταίο βράδυ τους. Μόνη διαφορά: στον Ερµή σερβίρεται νέκταρ 

και αµβροσία. Με τις απαραίτητες για την ανθρώπινη φύση του προσαρµογές, ο Οδυσσέας λαµβάνει τη µεταχείριση 

που έλαβε ο αγγελιαφόρος των θεών. Μικρές παραλλαγές στην «τυπική» κατά τα άλλα σκηνή φιλοξενίας τιµούν και 
αναβαθµίζουν τον Οδυσσέα λίγο πριν την αναχώρησή του. 
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τρώνε οι θνητοί, ενώ στην ίδια οι παρακόρες προσφέρουν θεϊκό νέκταρ και αµβροσία. Ο διαχωρισµός του 

γεύµατος δηλώνει τη διάσταση θεάς και ανθρώπου. 

Η Καλυψώ έχει ήδη αναφέρει στον Ερµή τη δυνατότητα να προσφέρει στον Οδυσσέα αθανασία και 

αιώνια νιάτα και το επαναλαµβάνει και στον ίδιο. Στην απάντησή του προς την Καλυψώ ο Οδυσσέας δεν 

αναφέρεται στο συγκεκριµένο θέµα. Απαντά σε όλα τα άλλα σηµεία που έθεσε η Καλυψώ, αλλά όχι σ’ 

αυτό. Ο ήρωας δεν δείχνει σε καµιά στιγµή να διερωτάται αν πρέπει να δεχθεί την αθανασία ή όχι. 

Παρουσιάζεται σταθερά προσηλωµένος στον σκοπό του, από τον οποίο ούτε καν η προοπτική της 

αθανασίας δεν µπορεί να τον αποσπάσει. Η σταθερότητα της άρνησης, όµως, δεν ακυρώνει το δέλεαρ της 

προσφοράς·  απλώς αναδεικνύει το ηρωικό µέγεθος του Οδυσσέα και βεβαίως το νέο µοντέλο επικού 

ηρωισµού το οποίο αυτός εγκαινιάζει. Οποιοσδήποτε άλλος, µικρότερος άνθρωπος θα είχε, ίσως, δελεαστεί. 

Όµως αν ο Οδυσσέας έκανε διαφορετική επιλογή δεν θα ήταν Οδυσσέας. Αυτή τη στιγµή δεν διακυβεύεται 

απλά ο νόστος, αλλά η ίδια η ηρωική υπόσταση του Οδυσσέα. Η επιλογή της αθανασίας δεν θα σήµαινε 

µόνο παραµονή στην Ωγυγία και οριστική απαλοιφή της θνητής του φύσης και της προοπτικής για 

επιστροφή στην πατρίδα. Θα σήµαινε επίσης και «κάλυψη» του ηρωικού του παρελθόντος, το οποίο είναι 

συνδεδεµένο µε τα βάσανα και την αντοχή. Αντ’ αυτών θα κέρδιζε µια νέα ζωή, εύκολη, θεϊκή. Ο νόστος 

δεν χαρίζεται στον ήρωα, αλλά πρέπει να τον κερδίσει µε τον αγώνα του.  

Η πρώτη συναισθηµατική αντίδραση του Οδυσσέα (ρίγησεν) εκφράζει τη δυσπιστία του προς τη 

νύµφη. Η προσεκτική του απάντηση όµως είναι τεκµήριο πια του πολυµήτιος Οδυσσέα: αµφισβητεί την 

καλή πρόθεση της θεάς, αφού δεν µπορεί να διασχίσει τη θάλασσα µε µια σχεδία, και ζητά επιβεβαίωση µε 

όρκο. Ο Οδυσσέας πετυχαίνει αυτό που ζητά. Η µεγαλοπρέπεια του όρκου της Καλυψώς είναι ανάλογη µε 

τη στιγµή: οι περιπλανήσεις έχουν τελειώσει, η επιστροφή έχει αρχίσει.  

Προσπαθεί να τον πείσει µε ένα µείγµα εκφοβισµού και παροχών. Τον προκαλεί ιδιαίτερα, όταν του 

ζητά να συγκρίνει την ίδια, µια θεά, µε την Πηνελόπη, µια θνητή (ε, 211-13). Η λάθος απάντηση του 

Οδυσσέα θα επέσυρε την οργή και την τιµωρία της. Ο Οδυσσέας είναι επιφυλακτικός, καχύποπτος απέναντί 

της και ιδιαίτερα διπλωµατικός. Αποφεύγει τη σύγκριση δηλώνοντας έξυπνα πως δεν υφίσταται θέµα 

αντιπαραβολής µιας θεάς και µιας θνητής και στρέφει τη συζήτηση στο ουδέτερο θέµα της πατρίδας: δεν 

µπορεί να συγκριθεί θνητή µε θεά, αλλά ακόµα κι έτσι εγώ επιθυµώ να επιστρέψω στην πατρίδα µου (215-

20). Επιβεβαιώνει τη δύναµη και την αντοχή του σε ό,τι κι αν στείλουν οι θεοί, ενώ δεν αναφέρει καθόλου 

το θέµα της αθανασίας. Η συζήτηση ολοκληρώνεται, το θέµα έχει κλείσει. Στο εξής τα δύο πρόσωπα δεν θα 

ξαναµιλήσουν, ούτε κατά τις πέντε µέρες της προετοιµασίας της σχεδίας. Η απόφαση του Οδυσσέα, 

αποτέλεσµα ελεύθερης επιλογής, είναι οριστική. Τα δύο πρόσωπα έπαιξαν ένα παιχνίδι επικράτησης µε 

όπλο την πανουργία τους. Η Καλυψώ κέρδισε την εµπιστοσύνη του Οδυσσέα, τον καλόπιασε, τον απείλησε, 

προσπάθησε να τον παγιδεύσει. Ο Οδυσσέας, έχοντας δεσµεύσει τη θεά µε όρκο, αντιµετώπισε όλες τις 

φάσεις του σχεδίου της µε ετοιµότητα και ευστροφία και δεν έπεσε στην παγίδα να συγκρίνει τη θεά µε την 

Πηνελόπη. Η πονηριά του αποδείχθηκε υπέρτερη της πονηριάς της Καλυψώς. Τα επτά χρόνια αδράνειας 
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δεν µείωσαν σε τίποτα τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήρωα, ο οποίος παρουσιάζεται 

έτοιµος να συνεχίσει το ταξίδι της επιστροφής.  

Ερµής: χαρακτηρίζεται από ευγένεια και διπλωµατικότητα ενώ αναγνωρίζει την ιεραρχία των θεών 

και την εξάρτησή του από το ∆ία (υπάκουος). 

Καλυψώ: ξαφνιάζεται και οργίζεται από τη θεϊκή απόφαση, την οποία αποδίδει στη ζήλια. Είναι 

όµως φιλόξενη, πρόθυµη και ευγενική και τελικά υπακούει µε ευσέβεια στην εντολή του ∆ία. 

Χαρακτηρίζεται επίσης από γυναικεία πονηριά και γυναικεία φιλαρέσκεια. Η Καλυψώ δεν έχει κακία, όπως 

η Κίρκη, απλά θέλει πλάι της έναν άντρα. Το κίνητρό της εποµένως να κρατήσει τον Οδυσσέα κοντά της 

είναι η προσωπική της ευχαρίστηση. Για να επιτύχει, πρέπει να χρησιµοποιήσει πειθώ, όχι µαγεία όπως 

χρησιµοποιούν η Κίρκη ή οι Σειρήνες. Η δύναµη της πειθούς όµως και της «φυσικής» γυναικείας σαγήνης, 

όπως αυτή που διαθέτουν η Καλυψώ και η Ναυσικά, είναι σαφώς µεγαλύτερη από τα µάγια (σε εισαγωγικά 

το «φυσικής», καθώς και οι δύο αυτές µορφές µετέχουν ταυτοχρόνως, σε διαφορετικό βαθµό και µε 

αλλιώτικο τρόπο η καθεµιά, και της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσης).  

Η Καλυψώ φαίνεται να περιβάλλει τον Οδυσσέα µε στοργή, έστω µε εγωιστικό και κτητικό τρόπο. 

Τον κρατά κοντά της παρά τη θέλησή του για εφτά ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος, όµως, υποχρεώνεται να 

συµβιβαστεί µε την απόφαση των θεών και κάνοντας την ανάγκη φιλοτιµία να τον βοηθήσει έµπρακτα. 

Καταρχάς, τηρεί την υπόσχεση που έδωσε στον Ερµή και χωρίς χρονοτριβή ανακοινώνει στον Οδυσσέα την 

απόφαση για την αναχώρησή του. Ακολούθως κάνει µια ύστατη προσπάθεια (µε πονηριά) να τον µεταπείσει 

και, όταν ηττάται, παραιτείται πια και επιδίδεται στην παροχή βοήθειας προς τον Οδυσσέα. Τον καθοδηγεί 

στην κατασκευή της σχεδίας και την πέµπτη ηµέρα τον λούζει, του δίνει ρούχα, τρόφιµα και νερό, και φυσά 

ευνοϊκό αέρα για να τον οδηγήσει. 

Οδυσσέας: Παρόλο που η Καλυψώ εκφράζει τα συναισθήµατά της για τον Οδυσσέα και του 

υπόσχεται αθανασία εκείνος πουθενά δεν φαίνεται να τρέφει αισθήµατα γι’ αυτήν, ούτε να µπαίνει στο 

δίληµµα να µείνει µαζί της. Παρουσιάζεται βαθιά πονεµένος, θλιµµένος και απελπισµένος, γιατί λαχταρά να 

γυρίσει στην πατρίδα του µα δεν µπορεί. Αδιάφορος και εντελώς απαθής µπροστά στην παραδεισένια 

οµορφιά του νησιού, περνά τη µέρα του στα ακρογιάλια αγναντεύοντας το πέλαγος. Στο άκουσµα των 

λόγων της Καλυψώς ξαφνιάζεται, αλλά αντιδρά συγκρατηµένα, µε επιφύλαξη και δυσπιστία.  

 

ΣΤΙΧΟΙ 252-552 

Μπροστά στη σταθερή απόφαση του Οδυσσέα να γυρίσει στην πατρίδα του, η Καλυψώ τον βοηθά 

να κατασκευάσει τη σχεδία και του δίνει τα απολύτως απαραίτητα εφόδια για το ταξίδι (σε αντίθεση µε την 

Κίρκη που, παρά την αρχική της σκληρότητα, στάθηκε ιδιαίτερα βοηθητική στο θέµα του ταξιδιού). 

Ωστόσο, τόσο η σχεδία όσο και τα εφόδια εξαφανίζονται και καταστρέφονται µεµιάς. Ο Οδυσσέας, 

χτυπηµένος από την οργή του Ποσειδώνα θα κάνει µεγάλο αγώνα για να επιβιώσει. Είναι προφανές ότι το 

ναυάγιο είναι αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία και όχι το ταξίδι καθεαυτό. Τι εξυπηρετεί, λοιπόν, η 
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λεπτοµερής παρουσίαση της κατασκευής της σχεδίας, αφού αυτή αποδεικνύεται εντέλει ανώφελη; Ενώ 

δηλώνεται η πρόθεση για την κατασκευή σχεδίας, αυτό που τελικά περιγράφεται είναι κατασκευή λέµβου. 

Για τη σχεδία τα ξύλα απλά δένονται µεταξύ τους (δεν παίρνουν σχήµα, δεν καρφώνονται, δεν 

τρυπιούνται). Φαίνεται ότι ο Όµηρος, «λόγω έλλειψης παραδοσιακών λογοτύπων για την κατασκευή 

σχεδίας, δανείζεται από µια περιγραφή ναυπήγησης, όπως αυτή που θα απαιτούνταν για την κατασκευή της 

Αργώς». Το ερώτηµα επανέρχεται πιο επιτακτικά: εάν η σχεδία δεν είχε πραγµατική σηµασία για το ταξίδι 

και αν ο ποιητής δεν είχε στη διάθεσή του έτοιµο λογοτυπικό υλικό για να περιγράψει την κατασκευή της, 

τότε γιατί κρίνει σκόπιµο να κάνει την περιγραφή; Σε πρώτο επίπεδο, η σκηνή λειτουργεί ως έµπρακτη 

απόδειξη της αγάπης της Καλυψώς για τον Οδυσσέα. Η νύµφη έχει υποσχεθεί τη βοήθειά της και υλοποιεί 

αυτήν την υπόσχεση µε την ενεργό εµπλοκή της στην κατασκευή της σχεδίας. Όλη η διαδικασία προχωρά 

µετά από ενέργειες της Καλυψώς: δίνει στον Οδυσσέα το τσεκούρι και αυτός προχωρεί στα περαιτέρω. Το 

ίδιο γίνεται µε το τρυπάνι και µε το πανί. Η όλη σκηνή περιγράφεται πολύ παραστατικά. Επιπλέον, µέσω 

της σκηνής αυτής ο Όµηρος επιδιώκει να προσδώσει αίγλη στον Οδυσσέα παρουσιάζοντας την 

επιδεξιότητα, την τέχνην του. 

Μετά από επτά χρόνια απραξίας ο ήρωας αναλαµβάνει δράση και ανακτά τη δηµιουργικότητά του. 

Η κατασκευή της σχεδίας καθίσταται η πρώτη (χειρωνακτική, σωµατική) πράξη του Οδυσσέα, που είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για τη συµπλήρωση της προσωπικότητάς του. Χάρη στην τέχνην της κατασκευής του 

∆ούρειου ίππου ο Οδυσσέας έγινε ήρωας, χάρη στην τέχνην νίκησε τους Κύκλωπες. Χάρη στην τέχνην θα 

διαφύγει και τώρα από το νησί της Καλυψώς. Μέσα από τον διάλογό του µε την Καλυψώ ο ήρωας απέδειξε 

την πνευµατική του ετοιµότητα. Τώρα αποδεικνύει και τη σωµατική και παρουσιάζεται καθόλα έτοιµος για 

το ταξίδι. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο ποιητής τον παρουσιάζει να εργάζεται ακατάπαυστα επί 

πέντε µέρες, χωρίς να δηλώνει τη µεσολάβηση της νύχτας. Η σχεδία, εποµένως, έχει ιδιαίτερη σηµασία, 

στον βαθµό που αποδεικνύει την ετοιµότητα, τη δραστηριοποίηση του ήρωα και την ακµαιότητά του, ειδικά 

στην πρώτη του εµφάνιση στο έπος. Η σχεδία λοιπόν συνδέεται άρρηκτα, όχι µόνο µε τη ρώµη, την 

ψυχική αντοχή και την τέχνην, αλλά και µε τη µῆτιν του Οδυσσέα. Η Οδύσσεια, σε αντίθεση µε την 

Ιλιάδα, είναι η ιστορία ενός άνδρα που χάρη στην ευφυΐα του εξασφαλίζει τη σωτηρία του µέσα σ’ έναν 

κόσµο απρόβλεπτων προκλήσεων και πειρασµών. 

Ο τύπος του ιδανικού ήρωα στην Οδύσσεια δεν είναι αυτός της Ιλιάδας. Αυτό που προκρίνεται δεν 

είναι η ανδρεία και η γενναιότητα, αλλά η επιτυχία µε µοναδικό σχεδόν εφόδιο την πανουργία. Ο Οδυσσέας 

είναι ο πολύτλας αλλά πάνω από όλα ο πολύτροπος και πολύµητις ήρωας. Το επίθετο πολύτλας 

παραπέµπει στην καρτερία που επιδεικνύει ο Οδυσσέας σε όλο το έπος, καθώς αντιµετωπίζει µια σειρά 

απίστευτων δυσκολιών. Τα επίθετα πολύτροπος και πολύµητις µε τη σειρά τους συνδέονται µε την ιδιαίτερη 

ικανότητα του Οδυσσέα να ενεργεί άµεσα, καίρια και αποτελεσµατικά χάρη στην ευστροφία, την 

ελαστικότητα και την προσαρµοστικότητα που τον χαρακτηρίζει. Τα τρία επίθετα —πολύτλας, 

πολύτροπος, πολύµητις— συγκεφαλαιώνουν την ουσία του Οδυσσέα. Η σχεδία ως σύµβολο την 
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οπτικοποιεί. Ο ποιητής στη ραψωδία ε παρουσιάζει τον ήρωα κατ’ ουσίαν φυλακισµένο, ανήµπορο και 

αδύναµο να ενεργήσει, αιχµάλωτο της Καλυψώς. Ήδη ταπεινωµένος, πριν αποκατασταθεί θα πρέπει να 

πέσει ακόµα πιο χαµηλά (θα χάσει τη σχεδία και τα ρούχα του) και από το σηµείο ναδίρ θα ξεκινήσει την 

πορεία για την αποκατάσταση στον οἶκο και τον θρόνο του. Όσο πιο αδύναµος και µόνος είναι ο ήρωας της 

Οδύσσειας, όσο πιο ταπεινά και επισφαλή είναι τα υλικά µέσα της επιστροφής του, τόσο περισσότερο 

εµφαίνεται η µῆτις ως ο βασικός ηρωικός του εξοπλισµός. 

Ο Οδυσσέας πρέπει να φτάσει στη Σχερία µε το µίνιµουµ της εξωτερικής, υλικής βοήθειας, αλλά και 

µε το µάξιµουµ της «αντιηρωικής» ταλαιπωρίας και ταπείνωσης, ώστε να λάβει επιτέλους από τους 

Φαίακες για τα ηρωικά επιτεύγµατά του (τη µῆτιν και την αντοχή) ανταµοιβή πολύ ανώτερη από αυτήν που 

θα λάµβανε ποτέ στην Τροία. Στην αδρανή αποχαύνωση της Ωγυγίας, όπου ο ήρωας αδυνατεί να επιδιώξει 

την αριστεία, ο ήρωας δεν είναι πράγµατι ζωντανός —ειδικά ο ήρωας του οποίου το ίδιο το όνοµα είναι 

ετυµολογικά συνδεδεµένο µε τα βάσανα και τις δοκιµασίες. Ο Οδυσσέας, βέβαια, σε αντίθεση µε τους 

ιλιαδικούς ήρωες δεν ανταγωνίζεται άλλους, αλλά τα όρια του ιδίου του εαυτού του. Ως εκ τούτου και τα 

µέσα µε τα οποία θα αγωνιστεί πρέπει να είναι µέσα ως επί το πλείστον εσωτερικά, ενδογενή. 

Την ίδια λειτουργία επιτελεί στο κείµενο και η περιγραφή της τρικυµίας και του ναυαγίου του 

Οδυσσέα. Έχει σκοπό να καταδείξει τις βασικές αρετές της προσωπικότητας του κεντρικού ήρωα 

(καρτερικότητα, αγωνιστικότητα, ευρηµατικότητα του νου), που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του ήθους 

του. Η πάλη του Οδυσσέα µε τα κύµατα αναδεικνύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Οδύσσειας 

και γίνεται σύµβολο της πάλης του ανθρώπου µε τη φύση και των δυνατοτήτων του ανθρώπου στον αγώνα 

του αυτό. Ο άνθρωπος προβάλλεται ως αυθύπαρκτη αξία και ενισχύεται η πίστη στις δυνάµεις του.  

Η αριστοτεχνική περιγραφή της τρικυµίας κλιµακώνεται σε τρία στάδια, ενώ ακολουθεί η 

σταδιακή αποκλιµάκωσή της. Χαρακτηριστική στην ενότητα αυτή από άποψη τεχνικής είναι η εκτεταµένη 

χρήση του µονολόγου (= αφήγηση σε α΄ πρόσωπο και σε χρόνο παροντικό). Με το µονόλογο ο ήρωας 

εξωτερικεύει τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του. Γενικά, ο µονόλογος µπορεί να αποτυπώσει πιο 

παραστατικά την ψυχική κατάσταση και την συγκινησιακή φόρτιση ενός προσώπου. Στην ενότητα αυτή 

βρίσκουµε έξι µονολόγους. Ειδικότερα ο Οδυσσέας κατά τη διάρκεια της τρικυµίας µονολογεί τέσσερις 

φορές. Αυτό γίνεται, για να τονιστεί η µοναξιά του ήρωα τις πιο κρίσιµες στιγµές (µόνος του αντιµετωπίζει 

τα στοιχεία της φύσης), αλλά και για να προβληθεί η ευρηµατική ικανότητα του νου του. Επίσης, όπως 

επισηµαίνει ο ∆. Μαρωνίτης «οι εσωτερικοί µονόλογοι του Οδυσσέα προοικονοµούν το δράµα, που θα 

γεννηθεί τριακόσια χρόνια αργότερα στην Αθήνα.» 

Επίσης πολύ σηµαντικός στην ενότητα αυτή είναι ο ρόλος των παροµοιώσεων
3
, που είναι παρµένες 

από τη φύση ενώ ελάχιστες αντλούνται από την κοινωνική ζωή. ∆ιακρίνονται σε απλές και εκτενείς (που 

είναι και οι περισσότερες). Οι εκτενείς παροµοιώσεις αναλύονται και κατά την ανάλυσή τους 

                                                        
3
 Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου κατά το οποίο, για να κατανοήσουμε την ιδιότητα ενός προσώπου, ενός πράγματος ή μιας 

ιδέας το συσχετίζουμε με κάτι άλλο πολύ γνωστό που έχει την ίδια ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό. Η σύγκριση γίνεται με τις 

παρομοιαστικές λέξεις σαν, καθώς, όπως. 
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προσδιορίζεται το αναφορικό µέρος (η εικόνα), που εισάγεται συνήθως µε τα: όπως, σαν, πώς καθώς, το 

δεικτικό µέρος (η αφήγηση) που εισάγεται µε τα: έτσι, παρόµοια και ο κοινός όρος ανάµεσα στην εικόνα 

και την αφήγηση, ανάµεσα δηλ. στις δύο συγκρινόµενες εικόνες ή καταστάσεις. Οι παροµοιώσεις χαρίζουν 

σαφήνεια και παραστατικότητα, συµπληρώνουν και φωτίζουν την αφήγηση χαρίζοντας ποικιλία, 

ερµηνεύουν το άγνωστο µέσα από το γνωστό. Επίσης προσθέτουν µεγαλείο, µεταφέροντας την 

επιβλητικότητα της εικόνας στην αφήγηση.  

 

ΘΕΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ-ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ 

 Ποσειδώνας Λευκοθέη Αθηνά Ποταµός 

Η στάση τους 

απέναντι στον 

Οδυσσέα 

Η στάση του είναι 

εχθρική και 

εκδικητική. Βλέποντας 

τον ήρωα να 

κατευθύνεται προς το 

νησί των Φαιάκων, 

που θα είναι και το 

τέρµα των περιπετειών 

του, θέλει για 

τελευταία έστω φορά 

να τον κάνει να 

υποφέρει.  

Σπλαχνίζεται τον 

Οδυσσέα. Προσπαθεί να 

τον ενισχύσει 

ψυχολογικά, τον 

συµβουλεύει και του 

δίνει για φυλαχτό το 

µαγικό της µαγνάδι. 

Είναι η θεά-

προστάτιδα του ήρωα. 

Η επέµβασή της είναι 

αποτελεσµατική αλλά 

διακριτική. 

Κατευνάζει σταδιακά 

τους ανέµους και τα 

κύµατα και δυο φορές 

σώζει τον Οδυσσέα 

φωτίζοντας το νου 

του.  

Σπλαχνίζεται το 

ναυαγό Οδυσσέα και 

ικανοποιεί την ικεσία 

του, γαληνεύοντας τα 

νερά του και 

επιτρέποντάς του 

έτσι να βγει στη 

στεριά και να σωθεί.  

Η χρονική στιγµή της 

δράσης τους 

Ο θεός δρα αµέσως 

µόλις βλέπει τον 

Οδυσσέα να αρµενίζει 

στο πέλαγος 

κατευθυνόµενος προς 

το νησί των Φαιάκων, 

που θα είναι το τέρµα 

της ταλαιπωρίας του. 

Επεµβαίνει τη στιγµή 

που η µισοδιαλυµένη 

σχεδία έχει γίνει έρµαιο 

των ανέµων λίγο πριν 

την οριστική συντριβή 

της και ενώ ο ήρωας 

αναζητά τον καλύτερο 

τρόπο να αντιµετωπίσει 

την τρικυµία. Λίγο πριν 

το τελειωτικό χτύπηµα 

του Ποσειδώνα έρχεται 

αν ενισχύσει ψυχολογικά 

τον Οδυσσέα και να τον 

συµβουλεύσει.  

Επεµβαίνει όταν πια ο 

Ποσειδώνας έχει 

αποχωρήσει. Από 

σεβασµό ή και από 

φόβο δε θέλει να 

έρθει σε µια 

απευθείας σύγκρουση 

µαζί του. 

Ενεργεί ύστερα από 

την ικετευτική 

παράκληση του ίδιου 

του ήρωα, που ήδη 

είχαν αρχίσει να τον 

εγκαταλείπουν οι 

δυνάµεις του.  

 


