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Υαρακηηριζμοί ποσ αποδίδονηαι ζηον Οδσζζέα μέζα
από ηα λόγια άλλων καηά ηο πρώηο μέρος ηης
Οδύζζειας (Σηλεμάτεια)
Οη ραξαθηεξηζκνί πνπ απνδίδνληαη ζηνλ Οδπζζέα βξίζθνληαη
θπξίσο ζην πξννίκην από ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή. Σνλ ραξαθηεξίδεη
πολύηποπο, ζηίρνο 1-2 («βξέζεθε σο ηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ»).
Δπίζεο, πολύπειπο, ζηίρνο 4-5 («Γλώξηζε πνιηηείεο πνιιέο …
πνπ ηνλ ζεκάδεςαλ) αιιά θαη πολύπαθο, θαζώο ππέθεξε πνιιά
όια απηά ηα ρξόληα ζηα πέιαγα (ζηίρνο 5). Αθόκε, ν Οδπζζέαο
είλαη καζηποκαηακηηηήρ, γηαηί είλαη πνιύηξνπνο θαη είλαη
πνιύπεηξνο, γηαηί είλαη θνζκνγπξηζκέλνο (έηζη είδε θαη έκαζε
πνιιά) αιιά θαη πνιύπαζνο. Δπηπιένλ, από ηνλ πνηεηή
πξνζηίζεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ θιλέηαιπος απσηγού, γηαηί
αγαπά θαη λνηάδεηαη γηα ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ, ηνπο νπνίνπο
πξνζπαζεί λα ζώζεη. ε απηό ην ζεκείν ν πνηεηήο ζην ζηίρν 9
(«Γηαηί εθείλνη ράζεθαλ από ηα δηθά ηνπο ηα κεγάια ζθάικαηα»)
δηθαηνινγεί ην γεγνλόο όηη ν Οδπζζέαο επέζηξεςε κόλνο ηνπ,
ρσξίο ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ θαη βγάδεη ηελ επζύλε από πάλσ ηνπ.

Σέινο, κε ην επίζεην θεϊκόρ, (ζηίρνο 24), δειώλεη ηηο εμαηξεηηθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ ήξσα. Μέζα θαη από ηα ιόγηα ησλ ζεώλ, ησλ
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νπνίσλ έρεη ηελ εύλνηα αιιά θαη ηνπ Σειέκαρνπ θαη ηεο Πελειόπεο
θαίλεηαη πσο είλαη εμαηξεηηθόο άλζξσπνο, πνπ έρεη πεξάζεη πνιιά
άζρεκα θαη ζα βγεη ληθεηήο.

Ζ προζωπικόηηηα ηοσ Οδσζζέα
Η κεγαιύηεξε έκθαζε γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Οδπζζέα
δίλεηαη ζην πξννίκην. Η πξνζσπηθόηεηά ηνπ ζθηαγξαθείηαη κέζα
από δηάθνξνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ ηνπ απνδίδνληαη.

Αξρηθά, θαηαιαβαίλνπκε πσο ήηαλ πνιύηξνπνο, πνιύπαζνο θαη
πνιύπεηξνο, πνπ ζεκαίλεη πσο ήηαλ θνζκνγπξηζκέλνο, είρε βηώζεη
πνιιέο εκπεηξίεο θαη ππέθεξε πνιιά όια απηά ηα ρξόληα κέζα ζηα
πέιαγα. Δπηπιένλ, ε θξάζε «αθνύ ηεο Τξνίαο πάηεζε ην θάζηξν
ην ηεξό», δειώλεη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηνπ Οδπζζέα ζηελ άισζε
ηεο Σξνίαο, θαζώο είλαη γλσζηό όηη απηή επηηεύρζεθε ράξε ζην
ηέρλαζκα κε ην Γνύξεην Ίππν. ε όιεο απηέο ηηο ηδηόηεηεο
πξνζηίζεηαη θαη απηή ηνπ θηιέηαηξνπ αξρεγνύ, δηόηη απηόο λνηάδεηαη
θαη αγαπά ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ, ηνπο νπνίνπο πξνζπάζεζε λα
ζώζεη. Σέινο, ην επίζεην ζετθόο, ππνδειώλεη ηηο εμαηξεηηθέο
ηθαλόηεηεο θαη αξεηέο ηνπ ήξσα. ε όια απηά, εμίζνπ, ηνλίδεηαη ην
πάζνο ηνπ Οδπζζέα λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα θαη ηνπο δηθνύο
ηνπ «πόζνο δηπιόο ηνπ γπξηζκνύ θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ»(ζηίρνο 1617).

Ο ζςμβολιζμόρ ηος Οδςζζέα και ηος ηαξιδιού ηος
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Ο Οδπζζέαο απνηειεί έλα ζύκβνιν θαη είλαη ε ηζηνξία ηεο
αλζξώπηλεο δσήο. Ο δξόκνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ Οδπζζέα ζηελ
Ιζάθε, είλαη απηό πνπ ζεκαίλεη θαη ην όλνκά ηνπ: «νπ δηζζόο = όρη
αρξείνο».
Μέζα απ’ απηήλ ηελ άξλεζε πνπ ππάξρεη ζην όλνκά ηνπ, κπνξεί
λα ζεκαίλεη ε έμνδνο από ηελ παηδηθή ειηθία, είλαη έλα δύζθνιν
ηαμίδη γεκάην θηλδύλνπο θαη πεξηπέηεηεο. Γεληθώο, ν Οδπζζέαο θαη
ην ηαμίδη ηνπ, πηζηεύσ, πσο είλαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, πνπ
αγσλίδνληαη γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ, πνπ θεύγνπλ από ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο, ηελ παηξίδα ηνπο, πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινύο
θηλδύλνπο θαη αξξώζηηεο θαη ε επηζηξνθή ζηελ ‘’Ιζάθε’’ ηνπ, ν
θαζέλαο αηζζάλεηαη ηε δηθαίσζε θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη όηη
έρεη πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ.

Η Οδύζζεια ωρ πηγή έμπνεςζηρ για πολλούρ
καλλιηέσνερ
Σν έξγν απηό ηνπ Οκήξνπ, από ηελ αξραηόηεηα έσο θαη ζήκεξα,
απνηέιεζε πεγή θαιιηηερληθήο έκπλεπζεο ιόγσ ηνπ όηη είλαη
δηαρξνληθό. Ο Οδπζζέαο είλαη ην ζύκβνιν ηνπ αλζξώπνπ πνπ
αγσλίδεηαη θαη πεηπραίλεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Γηδάζθνληαη ήζε θαη
έζηκα ηεο επνρήο αιιά θαη επηδεηθλύεηαη όηη κε ηελ ππνκνλή θαη
ηελ επηκνλή θαη ηελ πξνζπάζεηα, θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα
πεηύρεη ην ζθνπό ηνπ. Γείρλεη, ηέινο, ηελ θαιή θαη ηελ θαθή
πιεπξά ελόο αλζξώπνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηβηώζεη θαη
λα αληηκεησπίζεη ηνπο ρεηξόηεξνπο θηλδύλνπο.

(Ο Οδυςςεφσ αφηγείται εισ τον Όμηρον. -Νίκοσ Εγγονόπουλοσ-)
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Ομοιόηηηερ και διαθοπέρ ηος Οδςζζέα ηος Ομήπος με
ηα παπάλληλα κείμενα πος δίνονηαι
Ο Οδπζζέαο ηνπ Οκήξνπ ζπγθξηηηθά κε ην πξώην θείκελν ηνπ
JoachimduBellayείλαη πσο έρνπλ θνηλό ζέκα, ην όηη ιείπνπλ, όκσο
ζηε δηαδξνκή απηή δελ έρεη ζεκαζία κόλν ην ηη ζα θαηαθέξεηο
αιιά θαη όιεο ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα έρεη θεξδίζεη. Καη όηαλ
επηζηξέςεηο πιένλ ζα είζαη πην γεκάηνο θαη δηαθνξεηηθόο. Η
δηαθνξά είλαη πσο ν Οδπζζέαο ηνπ Οκήξνπ έρεη δηθό ηνπ παιάηη
θαη πινύηε, ελώ ζην παξάιιειν θείκελν, θαίλεηαη λα δεη ζε έλα
κηθξό θησρηθό ζπηηάθη θαη ζην ρσξηό, πνπ όκσο ην πξνηηκάεη από
όια ηα άιια παιάηηα.
Έπεηηα, ν Οδπζζέαο ηνπ Οκήξνπ κε απηόλ ηνπ Καξαβία, έρνπλ
θπξίσο νκνηόηεηεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, πνιέκεζαλ ζηελ
Σξνία θαη ήηαλ απηνί πνπ θέξδηζαλ, ν Πνζεηδώλαο έβαδε ηα
εκπόδηα γηα λα κελ επηζηξέςεη πνηέ πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ, όκσο
θαη απηό πάιη ην πξνζπέξαζε πξνθεηκέλνπ λα γπξίζεη πίζσ ζην
ζπίηη ηνπ. Αθόκε θαη ηελ αζαλαζία ηνπ πξόηεηλαλ θαη εθείλνο ηελ
αξλήζεθε. Ούηε θαη αλ πέξαζαλ 10 ρξόληα δελ θαηάθεξαλ λα
ζηακαηήζνπλ ηνλ πόζν ηνπ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ.
Ωζηόζν, ζην ηειεπηαίν παξάιιειν, ζπγθξηηηθά κε ηνλ Οδπζζέα
ηνπ Οκήξνπ, ππάξρεη κία δηαθνξεηηθή πιεπξά, ελόο Οδπζζέα πνπ
πην πνιύ παξαπνληέηαη γηα ηελ ίδηα ηε δσή θαη πνπ ζέιεη επηηέινπο
λα εξεκήζεη, κα δελ αλαθέξεηαη ηόζν έληνλα ζηελ επηζηξνθή ηνπ
ζηελ παηξίδα ηνπ.
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Ο Οδςζζέαρ: ένα διασπονικό ζύμβολο ηος ανθπώπος
Ο Οδπζζέαο έγηλε έλα δηαρξνληθό ζύκβνιν ηνπ αλζξώπνπ, ιόγσ
ηνπ όηη παξνπζηάδεη ηελ ππνκνλή, ηελ επηκνλή θαη ηελ αληνρή
αθόκε θαη ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ. Παιεύεη κε ηηο δπζθνιίεο ηεο
δσήο θαη ηειηθά βγαίλεη ληθεηήο.
Καηά θαηξνύο πνιινί ζπγγξαθείο εκπλεύζηεθαλ από ηελ ηζηνξία
ηνπ Οδπζζέα θαη ηελ ηξνπνπνίεζαλ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν. Οη
θιαζηθνί Έιιελεο ζπγγξαθείο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ Οδπζζέα
(Δπξππίδεο, Πίλδαξνο θαη νθνθιήο) ηνλ ζέβνληαλ γηα ηελ
πνλεξηά θαη ηελ εμππλάδα ηνπ θαη ηνλ παξνπζίαδαλ σο έλαλ ηίκην
πνιεκηζηή θαη βαζηιηά. Οη Ρσκαίνη ζπγγξαθείο ήηαλ δηραζκέλνη,
θαζώο θάπνηνη ηνλ θαηέθξηλαλ (Βηξγίιηνο ηάηηνο), θαη θάπνηνη ηνλ
ηηκνύζαλ (Οξάηηνο, Οβίδηνο). Αθόκε, πην κεηαγελέζηεξνη
ζπγγξαθείο πνπ αζρνιήζεθαλ καδί ηνπ είλαη νη Γάληεο, Νίθνο
Καδαληδάθεο θαη άιινη.
 Σο έργο ηοσ Ομήροσ, πηγή έμπνεσζης και για ηοσς
ποιηηές.
Δεςηέπα Οδύζζεια – Κ.ΚαβάθηρΟδύζζεηα δεπηέξα θαη κεγάιε,
ηεο πξώηεο κείδωλ ίζωο. Αιιά θεπ
άλεπ Οκήξνπ, άλεπ εμακέηξωλ.

Ήην κηθξόλ ην παηξηθόλ ηνπ δώκα,
ήην κηθξόλ ην παηξηθόλ ηνπ άζηπ,
θαη όιε ηνπ ε Ιζάθε ήην κηθξά.

Τνπ Τειεκάρνπ ε ζηνξγή, ε πίζηηο
ηεο Πελειόπεο, ηνπ παηξόο ην γήξαο,
νη παιαηνί ηνπ θίινη, ηνπ ιανύ
ηνπ αθνζηωκέλνπ ε αγάπε,
ε επηπρήο αλάπαπζηο ηνπ νίθνπ
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εηζήιζνλ ωο αθηίλεο ηεο ράξάο
εηο ηελ θαξδίαλ ηνπ ζαιαζζνπόξνπ.

Καη ωο αθηίλεο έδπζαλ.
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Πηνελόπη – Μισάληρ ΓκανάρΔέθα ρξόληα άθαληνο
θη νύηε κηαο θωλή,
Πελειόπε έγηλα
ζ’ άγνλε γξακκή.
Δέθα ρξόληα πέξαζα
ζηελ Παξνλαμηά
θη νύηε γλώκε άιιαμα,
νύηε κνλαμηά.
Δέθα ρξόληα πάλε πνπ γπξλάο
θη αθόκα λα θαλείο,
ζίγνπξα ζα ‘ξρόζνπλ πην λωξίο
κε πινίν ηεο γξακκήο.
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«Η επηζηξνθή ηνπ Οδπζζέα ζηελ Ιζάθε – Πελειόπε»

Ναπαγό λα ζ’ έβξηζθα,
ζαλ ηε Ναπζηθά,
δέθα ρξόληα λα ‘ζβελα
θη όλεηξα θαθά.
Καη γπκλό λα ζ’ άθελα
κεο ζηε θπιιωζηά,
δέθα λύρηεο έξωηα
γηα κηα θνξεζηά.
Δέθα ρξόληα πάλε πνπ γπξλάο
θη αθόκα λα θαλείο,
ζίγνπξα ζα ‘ξρόζνπλ πην λωξίο
κε πινίν ηεο γξακκήο.
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Σο ηπαγούδι πος ξεσώπιζα
Σν ηξαγνύδη πνπ κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν είλαη απηό ηνπ Γηώξγνπ
Γεκεηξηάδε «Η Οδύζζεηα», γηαηί εθηόο ηνπ όηη είλαη ην πην
ζύγρξνλν, παξνπζηάδεη όιεο ηηο δπζθνιίεο ηνπ Οδπζζέα, πνπ
όκσο ζα θαηαθέξεη λα βξεί ηηο ιύζεηο. Θέιεη λα γπξίζεη θαη λα
ζώζεη ηελ Πελειόπε, πνπ ηελ πνιηνξθνύλ νη κλεζηήξεο, θαη ζα ην
θάλεη αθόκε θαη αλ ηηκσξεζεί. Παξάιιεια, κε όιν απηό, δίλεη ηελ
εηθόλα ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη ηελ απειπηζία ηνπ, πνπ γηα
λα δήζεη θαιύηεξα, ζα έθαλε ην νηηδήπνηε, πξνθεηκέλνπ λα μεθύγεη
απ’όιεο ηηο δπζθνιίεο.

H « OΔΤΕΙΑ» ΓΙΑ … ΔΤΝΑΣΟΤ ΛΤΣΕ
ΤΜΠΛΖΡΩΣΔ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΗ ΛΔΞΔΗ ΠΟΤ ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ ΣΑ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΓΗΑ. ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ
ΚΑΘΔΣΖ ΣΖΛΖ ΘΑ
ΥΖΜΑΣΗΣΔΗ (Ω ΑΚΡΟΣΟΗΥΗΓΑ) ΛΔΞΖ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΒΑΗΚΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΣΖ «ΟΓΤΔΗΑ» (Δ ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ).

1. Ήηαλ ν Γεκόδνθνο ζην παιάηη ηνπ Αιθίλννπ—Η ηξίηε κεγάιε
ελόηεηα ηεο «Οδύζζεηαο».
2.Η βαζηινπνύια ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ—Η ρξήζε ζηδήξνπ ζηα
νκεξηθά έπε απνηειεί…….
3.Με απηόλ ηνλ κάληε επέζηξεςε ν Σειέκαρνο από ην ηαμίδη
ηνπ—Δίλαη ζπρλή ζηελ «Οδύζζεηα» ε επηθή……
4.Έρεη 24 ε «Οδύζζεηα»--Με απηόλ ηνλ ηξόπν εκθαλίζηεθε ε
Αζελά ζηνλ Σειέκαρν.
5.Σν λεζί ηεο Καιπςώο—Η επνρή ηνπ Οκήξνπ.
6.Σερληθή πνπ καο πξνεηνηκάδεη γηα ηα επόκελα—Ο κεξνο
ίζσο ήηαλ ν πξώηνο…..
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7.Ο θεληξηθόο ήξσαο ηεο «Οδύζζεηαο»--Η επνρή ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα νκεξηθά έπε.
8. Κξάηεζε θαη απηή θνληά ηεο ηνλ Οδπζζέα γηα έλα ρξόλν—Η
πξώηε κεγάιε ελόηεηα ηεο «Οδύζζεηαο»--Σόζα ήηαλ ηα πειέθηα,
από ηηο ηξύπεο ησλ νπνίσλ έπξεπε λα πεξάζνπλ ηα βέιε ησλ
κλεζηήξσλ (ειιεληθή αξίζκεζε).
9. Η γξηά παξακάλα ηνπ Οδπζζέα—Βαζηθόο ζεζκόο πνπ
επαλαιακβάλεηαη ζπρλά ζηελ «Οδύζζεηα».
10. Η δεύηεξε κεγάιε ελόηεηα ηεο «Οδύζζεηαο»--Ο παηέξαο ηνπ
Οδπζζέα—Η πεγή, ζην λεξό ηεο νπνίαο νξθίζηεθε ε Καιπςώ.
11. Με ηελ ηερληθή απηή αθεγείηαη ν ίδηνο ν κεξνο—Σν
αληηκεηώπηζε ζπρλά ν Οδπζζέαο, πξηλ πάξεη κηα ηειηθή
απόθαζε.
12. Αιιηώο ηα θνπξέιηα ηνπ Οδπζζέα-δεηηάλνπ—Σν
πξσηνπαιίθαξν ησλ κλεζηήξσλ—Σελ αλέθεξε σο παηξίδα ηνπ
ν Οδπζζέαο ζηηο πιαζηέο ηζηνξίεο ηνπ.
13. Ο άιινο δεηηάλνο κε ηνλ νπνίν πάιεςε ν Οδπζζέαο ζην
παιάηη ηεο Ιζάθεο—Ο Οδπζζέαο δηακόξθσζε ηνλ θνξκό ηεο
ζε θιηλνπόδαξν—πρλό επίζεην ηνπ Οδπζζέα, πνπ ηνλίδεη ηελ
εμππλάδα/ εθεπξεηηθόηεηά ηνπ.
14. Η κνύζα ηεο επηθήο πνίεζεο—Έδσζε ην καληίιη ηεο ζηνλ
Οδπζζέα.
15. Ο πνηεηήο ηεο «Οδύζζεηαο»--Σνλ ρξεζηκνπνίεζε σο
παξάδεηγκα ν Γίαο, γηα λα δείμεη ηελ επζύλε ηνπ αλζξώπνπ
γηα ηηο πξάμεηο ηνπ—Σόζα ρξόληα έκεηλε ν Οδπζζέαο ζην
λεζί ηεο Καιπςώο.
16. Σερληθή ηνπ Οκήξνπ, κε ηελ νπνία ην πνηεηηθό παξειζόλ ηνπ
έπνπο εληάζζεηαη ζην πνηεηηθό παξόλ ησλ 41 εκεξώλ ηεο
«Οδύζζεηαο»--Η κεγάιε αίζνπζα ηνπ παιαηηνύ ηεο Ιζάθεο.
17. Υαξαθηεξίδεη ηελ έληαζε ηεο ζύγθξνπζεο ΟδπζζέαΠνζεηδώλα—Δπίζεην ηνπ Οδπζζέα γηα ηελ αγάπε ηνπ πξνο
ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ.
18. Με απηήλ έθπγε ν Οδπζζέαο από ην λεζί ηεο Καιπςώο—
Έηζη απνθαινύληαη νη ζύληξνθνη ηνπ Οδπζζέα ζην πξννίκην—
Σν λεζί ησλ Φαηάθσλ.
19. Με ηελ ηερληθή απηή ν κεξνο βάδεη ηνπο ήξσεο λα
ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο—’απηό ην αγγείν αλαθάηεπαλ ην θξαζί
κε ην λεξό (αηηηαηηθή).
20. Η « Ιιηάδα» θαη ε « Οδύζζεηα» είλαη ηα πην γλσζηά…..—
Βαζηθό γλώξηζκα ησλ ζεώλ.
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