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Οι αοιδοί συνήθιζαν στα προοίμιά τους να επικαλούνται 
τη βοήθεια της Μούσας στο δύσκολο έργο που είχαν 
αναλάβει, να παρουσιάσουν δηλαδή με ποιητικό τρόπο και 
να τραγουδήσουν μπροστά στο ακροατήριό τους έργα και 

παθήματα σπουδαίων ανθρώπων που είχαν χαθεί μέσα στο χρόνο και το χώρο. Τη 
συνήθεια αυτή την κράτησαν αργότερα και οι ραψωδοί. 
Έτσι οι ποιητές, με τη θεϊκή έμπνευση που είχαν από τη θεά, εμφανίζονταν οι ίδιοι 

ότι ήταν παντογνώστες και το έργο τους θεωρούνταν θεόπνευστο, ώστε δεν 
μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει. 

 
 

 
 
Ο ποιητής κάνει επίκληση στη Μούσα, ζητώντας απ΄ αυτήν τη θεϊκή έμπνευση, 

που θα τον βοηθούσε να αφηγηθεί τα βάσανα που πέρασε ο Οδυσσέας στο ταξίδι 
επιστροφής του στην πατρίδα. 

 
Γίνεται επίσης αναφορά στην κατάσταση που βρίσκεται ο Οδυσσέας, ο οποίος έχει 

χάσει όλους τους συντρόφους του και τον κρατούσε η νύμφη Καλυψώ στο νησί 
Ωγυγία.  Εκεί όμως δεν ήταν ευτυχισμένος, γιατί νοσταλγούσε την πατρίδα και τη 
γυναίκα του.  Δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Ιθάκη, εξαιτίας του Ποσειδώνα που 
του κρατούσε κακία, γιατί τύφλωσε το γιο του Πολύφημο. Οι άλλοι θεοί όμως το 
συμπονούσαν και επωφελήθηκαν να πάρουν μια απόφαση θετική για τον Οδυσσέα, 
όταν ο Ποσειδώνας απουσίαζε (στη χώρα των Αιθιόπων). 
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Ο ποιητής παρακαλεί τη Μούσα να τον βοηθήσει να αφηγηθεί τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα, από τότε που ξεκίνησε με τους συντρόφους του από την Τροία, για να 
γυρίσει στην πατρίδα του Ιθάκη. 
Ο Οδυσσέας, όμως, που έχασε τους συντρόφους του και βρισκόταν στο νησί της 

Καλυψώς, δεν μπορούσε να φύγει από κει, γιατί τον εμπόδιζε ο Ποσειδώνας που ήταν 
οργισμένος μαζί του, σε αντίθεση με τους άλλους θεούς που τον συμπαθούσαν όλοι. 

 

 
 

1. Óôß÷ïé: 1 - 13 : Προοίμιο  Επίκληση της Μούσας. 
 
2. Óôß÷ïé: 14 - 25 : Η Καλυψώ κρατά τον Οδυσσέα στο νησί της. 
 
 

 
Οι στίχοι 14 - 25 μπορούν να συγκροτήσουν το δεύτερο προοίμιο. 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

 
 
 

 πολύτροπος (στίχ. 1) = αυτός που ξέρει πολλούς τρόπους, εφευρετικός, 
πολυμήχανος, εύστροφος. 

 
 ανιστορήσεις (στίχ. 1) < ανιστορώ  = διηγούμαι, περιγράφω, εξιστορώ 

 
 πέρατα [(στίχ. 2) ονομ : (το) πέρας]  = (εύχρηστο στην ονομαστική και την 

αιτιατική του ενικού και στην ονομαστική πληθ.) το τέλος μιας ενέργειας, διαδικασίας // 
φρ. τα πέρατα της γης (για να δηλωθεί μεγάλη έκταση ή απόσταση) 

 
 βουλές (στίχ. 4) [η βουλή] = (εδώ) θέληση, απόφαση // έμαθε πολλών 

ανθρώπων τις βουλές = γνώρισε τον τρόπο σκέψης τους, τις ιδέες τους 
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 νήπιοι και μωροί (στίχ. 10) = ανόητοι άμυαλοι, με μυαλό μωρού 

 [νήπιος, -ια, -ο = (εδώ) με μυαλό μωρού (μτφ)]. 
 [μωρός, -ή, -ό = ανόητος]. 
 

 όλεθρο (στίχ. 14) [ο όλεθρος] = καταστροφή, αφανισμός 
 

 θολωτές (στίχ. 18) [θολωτός, ή  ό] = αυτός που έχει θόλο (= ημισφαιροειδής λίθινη 
οροφή, τρούλος) // αυτός που είναι κατασκευασμένος σε σχήμα θόλου (εδώ)  

 
 αλλάγματα (στίχ. 20) [(το) άλαγμα] = μετατροπή, αλλαγή (εδώ) // 

αντικατάσταση 
 

 σφοδρό (στίχ. 24) [σφοδρός, -ή, -ό) = απότομος, ορμητικός, δυνατός. 
 
 

 
 

 
 

 τον άντρα (στίχ. 1) = εννοεί τον Οδυσσέα, το βασιλιά της Ιθάκης. Η 
αποσιώπηση του ονόματος του ήρωα κεντρίζει το ενδιαφέρον και την 
περιέργεια των ακροατών. 

 
 Μούσα (στίχ. 1) = Ο Όμηρος εννοεί τη Μούσα της ηρωικής / επικής ποίησης, 

που είναι η Καλλιόπη. Πρόκειται για την πρώτη και την πιο σεβαστή από τις 9 
μούσες, κόρες του Δία και της Μνημοσύνης, της θεάς της μνήμης, της 
ικανότητας δηλαδή του ανθρώπου να θυμάται. Αυτή μπορεί να βρίσκεται 
παντού, να ξέρει τα πάντα, σαν κόρη που ήταν της Μνημοσύνης. Ο ποιητής 
γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι το έργο του και γι' αυτό επικαλείται από το 
προοίμιο ήδη τη μούσα. Κέντρο λατρείας των 9 μουσών ήταν ο Όλυμπος και η 
Πιερία. Σε καθεμιά μούσα αντιστοιχεί και μια τέχνη :    

 
 
 1. Κλειώ    Ιστορία 
 2. Ευτέρπη    Μουσική 
 3. Θάλεια    Κωμωδία 
 4. Μελπομένη   Τραγωδία 
 5. Τερψιχόρη  Χορός 
 6. Ερατώ    Λυρική ποίηση 
 7. Πολύμνια    Θρησκευτική ποίηση 
 8. Ουρανία    Αστρονομία 
 9. Καλλιόπη    Ηρωική ποίηση 
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Õðåíèõìßæåôáé üôé :  Εδώ ο ποιητής αναφέρεται στη Μούσα Καλλιόπη, που 
προστατεύει την ηρωική ή επική ποίηση, γιατί η 
Οδύσσεια όπως ξέρουμε είναι έπος, δηλαδή εξιστορεί 
κατορθώματα ηρώων.   

 
 πάτησε (στίχ. 3) = ο Οδυσσέας, όπως ξέρουμε, κατέλαβε την Τροία με το 

τέχνασμα  του Δούρειου Ίππου. 
 

 της Τροίας (στίχ. 2) = είναι η τρωική χώρα, η Τρωάδα, που είχε πρωτεύουσα 
το Ίλιον και ακρόπολη την Πέργαμο. Βρισκόταν στα παράλια της Μικράς Ασίας 
και σύμφωνα με το Στράβωνα εκτεινόταν από το ακρωτήριο Λεκτό μέχρι τον 
Ελλήσποντο. 

 
 το κάστρο το ιερό (στίχ. 3) = είναι το Ίλιον, η πρωτεύουσα της Τροίας.  Ήταν 

ιερό (άγιο) το Ίλιο, γιατί το έκτισαν ο Ποσειδώνας και ο Απόλλωνας και το 
προστάτευαν πολλοί θεοί. Να σημειωθεί ότι ο Ποσειδώνας έτρεφε έχθρα προς 
τον Οδυσσέα, γιατί τύφλωσε το γιο του τον Πολύφημο και όχι επειδή 
κατέστρεψε τον Ίλιον. 

 

  : Με το όνομα Τροία απαντάται πολλές φορές και η 
πρωτεύουσα (Ίλιο) και όλη η περιοχή της τρωικής χώρας. 

  
 του υπέρλαμπρου Ήλιου (στίχ. 11) = Ο Ήλιος (= εκείνος που καίει)  λέγεται 

και Υπερίονας.  Ήταν γιος του τιτάνα Υπερίονα και πατέρας της μάγισσας 
Κίρκης.  Βγαίνει κάθε μέρα από τον ανατολικό ορίζοντα (ανατολή), απ΄ τη μια 
άκρη του Ωκεανού, και βασιλεύει στο δυτικό (δύση), στην άλλη άκρη του 
Ωκεανού. 

 
 κι αυτός τους άρπαξε του γυρισμού τη μέρα (στίχ. 11) = Ο Ήλιος είχε ένα 

κοπάδι βόδια, που τα έβοσκαν οι κόρες του, Φαέθουσα (= φωτεινή) και 
Λαμπετία (= αυτή που λάμπει), στο νησί Ερυθία (= κοκκινωπή). Πολλοί ταυτίζουν 
το νησί αυτό με τη Σικελία. 

 Τα βόδια αυτά έφαγαν οι σύντροφοι τού Οδυσσέα και γι' αυτό τιμωρήθηκαν να 
μη γυρίσουν στην πατρίδα τους. Γιος του Ήλιου ήταν ο Φαέθοντας. 

  
 τότε λοιπόν οι άλλοι (στίχ. 14) = εννοεί αυτούς που επέζησαν από τον Τρωικό 

πόλεμο και επέστρεψαν στην πατρίδα τους (Νέστορας, Μενέλαος, Νεοπτόλεμος, 
Αγαμέμνων). 

 
 που τον παίδευε πόθος διπλός (στίχ. 16) = δηλώνεται η έντονη νοσταλγία 

και λαχτάρα του Οδυσσέα για την πατρίδα και την οικογένειά του. 

 
 νεράιδα (στίχ. 17) = οι νεράιδες ήταν κατώτερες θεότητες, που κατοικούσαν 

στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια, στα δάση, στα δέντρα και στις 
σπηλιές. Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους ονομάζονταν Νηρηίδες (οι 
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νύμφες των θαλασσών), Ναϊάδες (οι νύμφες που κατοικούσαν στις πηγές και 
τα ποτάμια), Δρυάδες (οι νύμφες των δασών και των δέντρων) και Αντριάδες 
(οι νύμφες των σπηλαίων). 

 

 

  : Ακόμα και σήμερα πιστεύουν στις νεράιδες και τις 
φαντάζονται σαν πανέμορφες γυναίκες, που με τις υπερφυσικές τους δυνάμεις 
μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους. 

 
 Καλυψώ (στίχ. 18) = ήταν κόρη του Άτλαντα και κατοικούσε στο νησί Ωγυγία, 

όπου ο ναυαγός Οδυσσέας έφτασε ύστερα από περιπλάνηση δύο ετών. Αφού 
τον υποδέχτηκε η Καλυψώ, θέλησε να τον κρατήσει κοντά της για πάντα, 
δίνοντας την υπόσχεση να τον κάνει αθάνατο. Ο Οδυσσέας έμεινε μαζί της 
εφτά χρόνια. 

 
 Ιθάκη (στίχ. 21) = Ιθάκη, πατρίδα του Οδυσσέα.  Ένα από τα Επτάνησα. 

 
 όρισαν οι θεοί (στίχ. 21) = οι Μοίρες καθόριζαν τη ζωή του ανθρώπου. 

 
 Οι Μοίρες ήταν τρεις : Κλωθώ (που κλώθει το νήμα της ζωής), 
     Λάχεση (που το τυλίγει στο αδράχτι), 
     Άτροπος (που κόβει το νήμα της ζωής). 
 

 

  
Στον Όμηρο υπάρχει σύγχυση μεταξύ θεών και μοίρας, 
καθώς άλλοτε η μοίρα υπερτερεί των θεών και άλλοτε 
είναι ισοδύναμή τους. 

 
 οι αγώνες (στίχ. 22) = πρόκειται για τους αγώνες που έκανε ο Οδυσσέας 

εναντίον των μνηστήρων της γυναίκας του Πηνελόπης που κατέτρωγαν το βιος 
του και εξευτέλιζαν το σπίτι του.  Τους αγώνες αυτούς τους έκανε μόλις γύρισε 
στην Ιθάκη. 

 
 εκτός του Ποσειδώνα (στίχ. 23) = επειδή ο Οδυσσέας τύφλωσε τον Κύκλωπα, 

γιο του θεού Ποσειδώνα, ο θεός ήταν οργισμένος μαζί του και τον κατάτρεχε. 
 Ο Ποσειδώνας ήταν θεός της θάλασσας, γιος του Κρόνου και της Αμφιτρίτης, 

και αδελφός του Δία, στον οποίο όφειλε να υπακούει.  Η τρίαινα ήταν όπλο και 
σύμβολό του.  Μ΄ αυτή έσειε τη γη και σήκωνε τα κύματα.  Είναι ακόμα 
γνωστός για τη φιλονικία του με την Αθηνά, για το ποιος από τους δύο θα έδινε 
το όνομά του στην Αθήνα. 
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  : Στη συνείδηση του λαού μας, τη θέση του Ποσειδώνα, 
αλλά πάντοτε για καλό και για τη σωτηρία των ναυτικών, την πήρε ο Άγιος 
Νικόλαος που ονομάζεται "των θαλασσών ο άγιος". 

 
 Οδυσσέα (στίχ. 24) = ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, γιος του Λαέρτη και 

της Αντίκλειας, άντρας της Πηνελόπης και πατέρας του Τηλέμαχου.  Πήρε μέρος 
στην τρωική εκστρατεία με τους Αχαιούς (δηλαδή τους Έλληνες) με δώδεκα 
καράβια.  Βοήθησε αποφασιστικά με τ΄ ανδραγαθήματα, τις συμβουλές και τα 
τεχνάσματά του στην πολιορκία της Τροίας.  Επινόησε το Δούρειο Ίππο (ξύλινο 
άλογο που οι Τρώες το έβαλαν στην πόλη τους χωρίς να ξέρουν ότι ήταν 
γεμάτο από Αχαιούς πολεμιστές).  Μετά το τέλος του πολέμου γύρισε στην 
Ιθάκη, αφού περιπλανήθηκε 10 ολόκληρα χρόνια. Όταν επέστρεψε, βρήκε στο 
παλάτι του 100 υποψήφιους μνηστήρες για τη γυναίκα του, που τους εξόντωσε 
όλους. 

 
 θεϊκό Οδυσσέα (στίχ. 24) = Ο Οδυσσέας, όπως και άλλοι ήρωες στα έπη, 

χαρακτηρίζεται θεϊκός όχι τόσο για τη θεϊκή καταγωγή του (εθεωρείτο απόγονος 
του Δία), όσο γιατί είχε εξαιρετικές ικανότητες και αρετές.   

 
 
 
 

 
 
 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι στ. 1-25 αποτελούν 2 προοίμια : 
 
 α) προοίμιο του ποιητή (στίχ. 1 - 13) που περιλαμβάνει την επίκληση 

στη Μούσα, 
 
 β) προοίμιο της Μούσας (στίχ. 14 - 25) που περιλαμβάνει συνοπτική 

παρουσίαση της υπόθεσης. 
 
 
    Στο πρώτο προοίμιο  έχουμε την επίκληση του ποιητή προς τη Μούσα, απ΄ 

την οποία ζητά τη θεϊκή έμπνευση για να εξιστορήσει τις περιπέτειες των 
ηρώων του.  Είναι μια από τις ωραιότερες επικλήσεις που θα μπορούσε να κάνει 
ο ποιητής στη Μούσα και ταυτόχρονα να μας φανερώσει και το θέμα με το 
οποίο θα μας απασχολήσει. 
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¬ Ôï ðñïïßìéï áõôü áíïßãåé êáé êëåßíåé ìå ìßá üìïéá åðßêëçóç ðñïò ôç Ìïýóá (óô.1) êáé 

(óô.13). Ôï ó÷Þìá áõôü ôïõ ëüãïõ ïíïìÜæåôáé êýêëïò êáé ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí 

ðñïïìçñéêÞ åðéêÞ ðïßçóç. 
 

 

Ç åðßêëçóç ôïõ ðïéçôή ðñïò ôç Ìïýóá áöåíüò 
áðïôåëåß ôõðéêü ôñüðï Ýíáñîçò åíüò Ýðïõò áöåôÝñïõ 
ôïíßæåé ôç óõíåéäçôïðïßçóç åê ìÝñïõò ôïõ ðïéçôή üôé 
áíáëáìâÜíåé Ýíá Ýñãï éäéáßôåñá óçìáíôéêü ãéá ôçí 
åðéôÝëåóç ôïõ ïðïßïõ Ý÷åé áíÜãêç ôç èåúêÞ óõíäñïìÞ. 
Ôá üóá áíéóôïñåß ï ðïéçôÞò åßíáé ëüãéá èåüðíåõóôá êáé 

ãé' áõôü áîéüðéóôá êáé áäéáìöéóâÞôçôá. ¸ôóé 
äéêáéïëïãåßôáé êáé ôï üôé ï ðïéçôÞò, áí êáé èíçôüò, 
ãíùñßæåé ôéò åóþôåñåò óêÝøåéò ôùí èåþí êáé ôá ó÷Ýäéá 
áõôþí ãéá ôç ìïßñá ôùí áíèñþðùí.  

    Από την αρχή λοιπόν ο ποιητής μέσα σε λίγους στίχους και μας προϊδεάζει για 
τα παθήματα του Οδυσσέα και τους αγώνες του και για το ότι οι σύντροφοί του 
χάθηκαν από δικό τους φταίξιμο, με αποτέλεσμα απ΄ την αρχή να 
αισθανόμαστε μεγάλη συμπάθεια προς τον ταλαιπωρημένο βασιλιά της Ιθάκης. 

 
 

 

Ï Þñùáò ôïõ Ýñãïõ åßíáé ï ÏäõóóÝáò, ï îáêïõóôüò 
âáóéëéÜò ôçò ÉèÜêçò êáé ï ðïñèçôÞò ôçò Ôñïßáò. Ôá 
÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ äßíïíôáé Þäç áðü ôïõò ðñþôïõò 
óôß÷ïõò : ðïëýôñïðïò, ðïëõôáîéäåìÝíïò, ðïëõìÞ÷áíïò. 
Ôï ôáîßäé ôïõ äåí åßíáé ìéá áðëÞ Þ ìÜôáéç ðåñéðëÜíçóç, 
áëëÜ åðéèõìßá åðéóôñïöÞò óôá ðÜôñéá åäÜöç (íüóôïò). Ï 
Þñùáò ðáëåýåé ãéá ôï ãõñéóìü óôçí ðáôñßäá ü÷é üìùò  

 ìüíï ôï äéêü ôïõ áëëÜ êáé ôùí óõíôñüöùí ôïõ, ôïõò 
ïðïßïõò åí ôÝëåé äåí êáôÜöåñå íá óþóåé, êáèþò 
áðïäåß÷ôçêáí íÞðéïé êáé ìùñïß. Ç óôÜóç áõôÞ ôïõ 
ÏäõóóÝá äçëþíåé ü÷é ìüíï ôçí áîßá ôïõ ùò çãÝôç áëëÜ 
êáé ôçí áíèñùðéÜ ôïõ, ôï "öéëÝôáéñï" Þèïò ôïõ. Ç ôùñéíÞ 
ôïõ êáôÜóôáóç (åöôÜ ÷ñüíéá áðïêëåéóìÝíïò óôï íçóß 
ôçò Êáëõøþò, íïóôáëãþíôáò ðÜíôá êáé ëá÷ôáñþíôáò 
ðáôñßäá êáé ïéêïãÝíåéá) êáé ôá äåéíÜ ðïõ ôïí ðåñéìÝíïõí 
áêüìç êáé üôáí åðéóôñÝøåé óôçí ÉèÜêç, êáèéóôïýí ôïí 
Þñùá éäéáßôåñá óõìðáèÞ óôï áêñïáôÞñéï, ðïõ ìå áãùíßá, 
ðåñéÝñãåéá êáé äÝïò áíáìÝíåé ôçí åîÝëéîç ôçò éóôïñßáò.   
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 Íá óçìåéùèåß üôé ï ¼ìçñïò öñïíôßæåé áðü ôçí áñ÷Þ 
ôïõ Ýñãïõ ôïõ í' áðáëëÜîåé ôïí ÏäõóóÝá áðü ôçí 
åõèýíç ãéá ôï ÷áìü ôùí óõíôñüöùí ôïõ, ôïíßæïíôáò ôç 
äéêÞ ôïõò õðáéôéüôçôá êáé åíï÷Þ. ¸ôóé äéáôçñåßôáé 
áêÝñáéç ç çèéêüôçôá ôïõ Þñùá, ï çãåôéêüò ÷áñáêôÞñáò 
áõôïý êáé ç éêáíüôçôá ôïõ (áîéüôçôá). Óôï óçìåßï áõôü 
íá åðéóçìáíèåß êáé ìßá óçìáíôéêÞ äéáöïñÜ ÉëéÜäáò êáé 
Ïäýóóåéáò. óôçí Ïäýóóåéá ï Üíèñùðïò èåùñåßôáé 
õðåýèõíïò ãéá ôéò óõìöïñÝò ðïõ ôïí âñßóêïõí êáé ïé 
Üäéêïé ôéìùñïýíôáé. ïé èåïß åíåñãïýí ïìüöùíá ìå 
ãíþìïíá ôï äßêáéï. Óôçí ÉëéÜäá, áíôßèåôá, ïé èåïß Ý÷ïõí 
áíèñþðéíåò áäõíáìßåò êáé åíåñãïýí áõèáßñåôá, êéíçìÝíïé 
ðåñéóóüôåñï áðü ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò ðÜèç.       

    Στο δεύτερο προοίμιο η Μούσα, μετά την παράκληση του ποιητή, αρχίζει 
την αφήγηση της ιστορίας του Οδυσσέα.  Μας πληροφορεί ότι όσοι ξέφυγαν 
τον πόλεμο και τη θάλασσα γύρισαν στα σπίτια τους, ενώ ο Οδυσσέας 
βρίσκεται μακριά από το σπίτι του, "αιχμάλωτος" της Καλυψώς. 

 
     Ο ποιητής αρχίζει την αφήγησή του από το δέκατο χρόνο των περιπετειών 

του Οδυσσέα και στη συνέχεια θα μας εξιστορήσει όλες του τις περιπέτειες από 
τότε που ξεκίνησε από την Τροία. 

 Αυτή η αφήγηση των γεγονότων από τη μέση δείχνει εξελιγμένη αφηγηματική 
τεχνική και τη χρησιμοποίησε πρώτος ο Όμηρος.  Σήμερα αυτή η τεχνική 
χρησιμοποιείται στον κινηματογράφο και στο μυθιστόρημα και είναι γνωστή ως 
Flash back (φλας  μπακ), δηλαδή αναδρομή στο παρελθόν. 

 
          Τροία                        Ωγυγία         Ιθάκη 
 
                                                                                                         

 
 
Μετά τον τρωικό πόλεμο 
ο Οδυσσέας ξεκίνησε για 
την πατρίδα του και οι 
περιπέτειές του κράτησαν 
2/3 χρόνια μέχρι να 
φτάσει στο νησί Ωγυγία 

 Ο Οδυσσέας αιχμάλωτος 
της Καλυψώς (7/8 
χρόνια) 

Η ραψωδία α αρχίζει από 
το δέκατο χρόνο των 
περιπετειών του Οδυσσέα 
(3/2+ 7/8  = 10 χρόνια) 
και εξιστορούνται οι 
προηγούμενες περιπέτειες 
του ήρωα (αναδρομή στο 
παρελθόν) 
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Η αφήγηση της Οδύσσειας αρχίζει στη μέση της δράσης (όταν 
ο Οδυσσέας βρισκόταν στην Ωγυγία) και μετά γυρίζει πίσω (ο 
Οδυσσέας θα εξιστορήσει αργότερα στο βασιλιά των Φαιάκων 
τις περιπέτειές του).  Αυτός ο τρόπος αφήγησης από τη μέση 
λέγεται in media res [(διαβάζεται : "ιν μέντια ρες" και 
σημαίνει "να αρχίζει από τη μέση). όταν όμως ο λογοτέχνης 
κάνει την αφήγηση του χρονογραφικά, από την έναρξη των 
γεγονότων, έχουμε την τεχνική τη λεγόμενη ab ovo].  

 
 
 

 

 

 
 
 
1. θεά (στίχ. 1, 12) : ο ποιητής επικαλείται τη Μούσα Καλλιόπη, που προστατεύει 

την επική ποίηση, να τον φωτίσει με θεϊκή έμπνευση.  Η Μούσα Καλλιόπη 
προστάτευε, επίσης, και τους αοιδούς, που απάγγελλαν τα έπη.  Οι αοιδοί στα 
ομηρικά έπη είχαν ιδιαίτερη θέση, που τους εξασφάλιζε σεβασμό και προνόμια. 

 
2. γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές (στίχ. 4) 

: ο ποιητής θεωρεί μεγάλο κατόρθωμα που ο Οδυσσέας γνώρισε πολλούς 
τόπους και τις αντιλήψεις (= γνώμη) των ανθρώπων που κατοικούσαν σ΄ 
αυτούς. 

 

 

  : Την εποχή που έζησε ο Όμηρος, οι Έλληνες είχαν 
αρχίσει να εξαπλώνονται στις αποικίες και να διασχίζουν τις θάλασσες με τα 
πλοία τους, γνωρίζοντας καινούριους λαούς και πολιτισμούς. Γι΄ αυτό οι 
άνθρωποι της εποχής του έτρεφαν ιδιαίτερη εκτίμηση στους πολυταξιδεμένους 
ανθρώπους. 

 
 
3. Γιατί εκείνοι χάθηκαν απ' τα δικά τους τα μεγάλα σφάλματα (στ. 9) : ο 

ποιητής μ΄ αυτά τα λόγια ήθελε :  
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 α) να δικαιολογήσει σε μας την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του 
χωρίς τους συντρόφους, οι οποίοι χάθηκαν από δικό τους φταίξιμο, 
επομένως  ο Οδυσσέας δεν ευθύνεται καθόλου, και 

 
 β) να μας υπενθυμίσει ότι οι άνθρωποι χάνονται και υποφέρουν τις πιο 

πολλές φορές από δικά τους σφάλματα (ατομική ευθύνη). 
 
4. νήπιοι και μωροί, που πήγαν κι έφαγαν τα βόδια του υπέρλαμπρου 

Ήλιου (στίχ. 10-11) : οι θεοί τιμωρούν τους ανθρώπους όταν είναι ασεβείς 
απέναντί τους. 

 
5. του γυρισμού τη μέρα (στίχ. 11) : ο ποιητής θέλει να μας δείξει πόσο δύσκολα 

και επικίνδυνα ήταν εκείνη την εποχή τα ταξίδια, τόσο που ο γυρισμός στην 
πατρίδα πολλές φορές αποδιδόταν στην εύνοια και τη συμπαράσταση των 
θεών. 

 
6. πόθος διπλός, του γυρισμού και της γυναίκας του (στίχ. 16-17) : ο 

Οδυσσέας νοσταλγεί την πατρίδα του και τη γυναίκα του και δε δέχεται να 
συμβιβαστεί με αυτά που του προσφέρει η Καλυψώ (δηλαδή σπίτι και να έχει 
γυναίκα μια θεά). Γίνεται αισθητή και η ηθικότητα του Οδυσσέα που δεν 
αλλάζει την πατρίδα και τη γυναίκα του. 

 
7. τον έκρυβε κοντά της μια νεράιδα (στίχ. 17) : στον Όμηρο οι θεοί έχουν τη 

δύναμη να εμποδίζουν τους ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτοί, δηλαδή οι 
θεοί, δε θέλουν (εδώ η Καλυψώ εμποδίζει τον Οδυσσέα να φύγει). 

 
8. ο χρόνος ήλθε που του όρισαν οι θεοί (στίχ. 20): ο Όμηρος με το ρήμα που 

χρησιμοποιεί συνδυάζει τις Μοίρες, που "έκλωθαν" το νήμα της ζωής του 
ανθρώπου (δηλαδή καθόριζαν τη διάρκεια της ζωής του), και τις αντιλήψεις για 
τις αποφάσεις των θεών, που ρύθμιζαν πάλι την ανθρώπινη ζωή, όταν 
βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο. 

 
9. τον συμπαθούσαν οι θεοί, όλοι εκτός του Ποσειδώνα (στίχ. 23): βλέπουμε 

ότι οι άνθρωποι της ομηρικής εποχής πίστευαν ότι οι θεοί αισθάνονται πολλές 
φορές συμπάθεια ή οργή για τους ανθρώπους (ανθρωπομορφισμός). 

 

 

  : Στον Όμηρο (και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια) 
συναντάμε τους θεούς να έχουν ανθρώπινη μορφή, να έχουν αδυναμίες και 
πάθη ανθρώπινα, να μεταμορφώνονται σε θνητούς και γενικά να ενεργούν και 
να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι.  Αυτή η ομοιότητα των θεών με τους 
ανθρώπους λέγεται ανθρωπομορφισμός. 
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1. κάστρο (στίχ. 3) :  Οι άνθρωποι της εποχής του Ομήρου ξέρουν πολύ καλά να 

οχυρώνουν πόλεις και να κατασκευάζουν κάστρα, όπως φαίνεται από τα ερείπια 
που σώζονται στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα και αλλού. 

 
2. της γυναίκας του (στίχ. 17) :  Παρατηρούμε ότι υπάρχει ο θεσμός του γάμου 

στους ανθρώπους και αυτής της εποχής. 
 
 
 

 
 

 
Åðéóçìáßíïõìå ìåñéêÜ : 
 

 Κοσμητικά επίθετα : (στίχ. 1) τον άντρα  τον πολύτροπο, 
  (στίχ. 3) τ΄  κάστρο ιερό 
  (στίχ. 11) του υπέρλαμπρου ΄Ηλιου, 
  (στίχ. 14) τον  άθλιον όλεθρο, 
  (στίχ. 18) σεμνή θεά, 
  (στίχ. 12) θολωτές σπηλιές, 
  (στίχ. 24) σφοδρό θυμό 
 

 Μεταφορές : (στίχ. 3) της Τροίας πάτησε το κάστρο το 
ιερό 

 (στίχ. 14) όσοι ξέφυγαν τον άθλιον όλεθρο, 
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 (στίχ. 20) με του καιρού τ' αλλάγματα, 
 (στίχ. 24) σφοδρό κρεμούσε το θυμό του. 
 
 
 

 Εικόνες : (στίχ. 10 - 11) νήπιοι .... Ηλίου  
 (στίχ. 17 - 19) τον έκρυβε ... άντρα 
 
 
 

 Προσωποποιήσεις : (στίχ. 11) κι αυτός (ο Ήλιος) τους άρπαξε 
του γυρισμού τη μέρα 

 
 

 Κύκλος :  το πρώτο  προοίμιο  (στίχ. 1 - 13) 
αρχίζει και τελειώνει με την 
επίκληση της  Μούσας, κάνοντας 
έτσι μορφολογικό κύκλο. 

 

 

  : Ο ΄Ομηρος χρησιμοποιεί σταθερά επίθετα, που είτε 
αποδίδουν κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα στο πρόσωπο για το οποίο γίνεται λόγος 
(χαρακτηριστικά επίθετα) είτε περιγράφουν εξωτερικά ένα πρόσωπο ή ένα 
τοπίο (περιγραφικά επίθετα). 
 
Τα επίθετα αυτά και των δύο κατηγοριών μπορεί να είναι τυπικά, δηλαδή να 
χρησιμοποιούνται και από άλλους στις παραδόσεις που υπήρχαν για τα 
πρόσωπα αυτά, ή να είναι φανταστικά, δηλαδή να τα φαντάστηκε και να τα 
χρησιμοποίησε μόνο ο ΄Ομηρος. 
 

επίθετα 
 
 
 

χαρακτηριστικά     περιγραφικά 
αποδίδουν κάποιο ιδιαίτερο   περιγράφουν εξωτερικά 
γνώρισμα στο που περιγράφουν   ένα πρόσωπο ή ένα τοπίο 
 
 
είναι τυπικά → (παραδοσιακά επίθετα) 
ή είναι φανταστικά → (τα χρησιμοποιεί μόνο ο Όμηρος) 
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 Επίθετα : (στίχ. 1) τον πολύτροπο : αναφέρεται στον 
Οδυσσέα και του αποδίδει κάποιο 
ιδιαίτερο γνώρισμα (χαρακτηριστικό 
επίθετο), 

 
  (στίχ. 3) τ΄ ιερό : το επίθετο αυτό αποδίδεται 

στο κάστρο της Τροίας και το 
χαρακτηρίζει ως ιερό 
(χαρακτηριστικό επίθετο), 

 
  (στίχ. 8) οι νήπιοι και μωροί  : τα  επίθετα 

αυτά αποδίδονται στους συντρόφους 
του Οδυσσέα και τους χαρακτηρίζουν 
από κάποια ενέργειά τους, από την 
αφροσύνη τους (χαρακτηριστικά 
επίθετα)  

 
  (στίχ. 18) σεμνή κ' αρχοντική : το επίθετο 

αυτό αποδίδεται στην Καλυψώ 
(χαρακτηριστικό επίθετο), 

 
  (στίχ. 18) θολωτές : το επίθετο αυτό 

αποδίδεται στη σπηλιά την οποία και 
περιγράφει (περιγραφικό επίθετο), 

 
  (στίχ. 22) σφοδρό : το επίθετο αυτό αποδίδεται 

στο πάθος / θυμό που  κράταγε ο 
Ποσειδώνας  για τον Οδυσσέα 
(χαρακτηριστικό επίθετο), 

 
 
 

 Αντιθέσεις : (στίχ. 7) κι όμως δεν μπόρεσε, που τόσο 
επιθυμούσε, να σώσει τους 
συντρόφους : ενώ προσπάθησε 
δηλαδή και το ήθελε, δεν μπόρεσε να 
τους γλιτώσει,  

 
  (στίχ. 14 - 19) τότε λοιπόν ... άντρα : (διάκριση 

μεταξύ του Οδυσσέα και των άλλων 
αρχηγών της Τρωικής εκστρατείας 
που σώθηκαν από τον πόλεμο και 
γύρισαν στις πατρίδες τους). 
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    Εφευρετικός, γενναίος, πολυταξιδεμένος, 

εύστροφος, πολύπαθος, αλλά και φιλεύσπλαχνος προς 
τους συντρόφους του και πονετικός, γιατί προσπαθεί 
να τους γλιτώσει από το χαμό. Ο ήρωας, επίσης, 
αντιδιαστέλλεται από τους άμυαλους συντρόφους 
του: έχει αφενός συνείδηση της ευθύνης του και 
αφετέρου ευσέβεια. αρετή που εκείνοι στερούνταν.  
Γενικά στο προοίμιο του έπους ο Οδυσσέας φέρει 
ακέραιη την ηθική και ηγετική του υπόσταση, καθώς 
και την αξιοσύνη του. Μέσα από μια τέτοια 
ηθογράφηση καθίσταται αντικείμενο θαυμασμού και 
συμπάθειας στο ακροατήριό του.   
 

 
    Δηλωτικοί του χαρακτήρα αυτών είναι τα 

γνωρίσματα που τους αποδίδουν τα επίθετα : νήπιοι 
και μωροί. Η καταστροφή τους οφείλεται σε δικό τους 
φταίξιμο και ενοχή. Η όλη δράση τους και ο όλεθρός 
τους αποτελεί ένα παράδειγμα, στο οποίο εφαρμόζεται 
το ηθικό σχήμα της Οδύσσειας : ο άνθρωπος δρα 
ελεύθερα και φέρει προσωπική ευθύνη των πράξεών 
του. Έτσι οι σύντροφοι τού Οδυσσέα με δική τους 
ευθύνη έφαγαν τα βόδια του Ηλίου, τυφλωμένοι από 
την Άτη. Διέπραξαν, όμως, έτσι Ύβρη (= υπέρβαση του 
μέτρου λόγω της αλαζονείας τους), η οποία με τη σειρά 
της επισύρει τη Νέμεση, δηλαδή την τιμωρία που 
οδηγεί στο χαμό τους. 
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1. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την τύχη του και τις πράξεις του 
 
2. Η αυθάδεια και η ασέβεια προς το θείο επισύρει τον όλεθρο 
 
3. Η αξιοσύνη του ηγέτη, η ηθική και ηγετική του διάσταση κρίνεται 

από τον αν φροντίζει για τη σωτηρία του στρατού και τη δική του. 
 
4. Η πατρίδα και η οικογένεια είναι τα βασικά αγαθά του ανθρώπου.   
 
 
 
ÐñïóðáèÞóôå íá äþóåôå ìüíïé óáò ôéò áðáíôÞóåéò ôùí åñùôÞóåùí ðïõ áêïëïõèïýí êáé 
ìåôÜ åëÝãîôå áí áðáíôÞóáôå óùóôÜ Þ ëÜèïò. 

 
 

 
 
1. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Οδυσσέα που δίνονται στους 

στίχους 1 - 8 ; 
 

Στο προοίμιο ο Οδυσσέας χαρακτηρίζεται και με επίθετα, αλλά και με άλλες 
εκφράσεις, όπως : "πολύτροπο" που εννοεί τον άνθρωπο τον πολυμήχανο και 
τον εφευρετικό, "ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά" που υπονοεί τον 
άνθρωπο τον πολυταξιδεμένο, "πάτησε της Τροίας το κάστρο το ιερό" 
εννοεί τον Οδυσσέα που κατόρθωσε να εκπορθήσει την Τροία με το Δούρειο 
΄Ιππο, "γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε ... τις βουλές" εννοεί τον 
κοσμογυρισμένο, "κι έζησε πάθη πολλά" εννοεί τον πολύπαθο, 
"σηκώνοντας το βάρος ... γυρισμό" μας δείχνει την έντονη νοσταλγία του 
Οδυσσέα να γυρίσει στην πατρίδα του και την επιθυμία του να γυρίσει με τους 
συντρόφους του. 

 
 
2. Τι ήταν για το έπος η επίκληση στη Μούσα ; 
 

Η επίκληση ήταν ένα στοιχείο απαραίτητο στην επική ποίηση και θα 
συναντήσουμε πολλές φορές τον ποιητή να κάνει επίκληση στη Μούσα. 
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Ο ποιητής παρακαλεί τη Μούσα να του δώσει τη θεϊκή έμπνευση (όπως θα 
λέγαμε σήμερα : τη θεία φώτιση) να εξιστορήσει τις περιπέτειες των ηρώων 
του.  ΄Ετσι η ευθύνη  για  όσα αναφέρονται στο έπος δεν είναι του ποιητή αλλά 
της Μούσας και ό,τι εξιστορείται πλέον αποκτά μεγάλο κύρος, που δεν το 
αμφισβητεί κανένας. 

 
Επίσης, έτσι μπορεί και ο ποιητής να παρουσιάζεται παντογνώστης (ότι 

δηλαδή τα ξέρει όλα), αφού δεν είναι ο ίδιος που μιλάει, αλλά η Μούσα που 
είναι θεά και τα ξέρει όλα. 

 
 
3. Ποιο ηθικό θέμα προκύπτει, όταν ο ποιητής αναφέρεται στο χαμό των 

συντρόφων του Οδυσσέα  ; 
 

Πρόκειται για το θέμα της ατομικής ευθύνης και της τιμωρίας που θα 
επακολουθήσει στην περίπτωση που ο άνθρωπος πέσει σε μεγάλο σφάλμα.  
Επομένως, οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την τύχη τους και για τις συμφορές 
που τους βρίσκουν. 
Στην ποίηση του Ομήρου (όπως και στις τραγωδίες) λειτουργεί ο ηθικός 

νόμος : Άτη  Ύβρη  Νέμεση. Η Άτη ενσαρκώνει την τύφλωση του ανθρώπινου 
νου → και οδηγεί στην Ύβρη, δηλαδή στην αυθάδεια, που ωθεί το θνητό να 
ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα και να αδικεί. Με την Ύβρη επέρχεται η 
Νέμεση, δηλαδή η τιμωρία του αδικητή. 

 
 
4. Πώς τονίζει ο ΄Ομηρος τη δυστυχία του Οδυσσέα και πώς την αγάπη του 

για την πατρίδα ; 
 

Η δυστυχία του Οδυσσέα  τονίζεται τους στίχους 14  19, όπου ο ποιητής 
αναφέρει ότι, ενώ οι άλλοι συμπολεμιστές του που είχαν πάρει μέρος στον 
πόλεμο της Τροίας και δε σκοτώθηκαν στις μάχες γύρισαν πίσω, μόνος αυτός 
βρίσκεται αιχμάλωτος στο νησί της Καλυψώς και δεν μπορεί να γυρίσει στην 
πατρίδα του. 

 
Η μεγάλη αγάπη του Οδυσσέα για την πατρίδα του και η βαθιά νοσταλγία 

του φαίνεται στο στίχο 19, γιατί, παρόλο που η Καλυψώ είναι θεά και θέλει να 
τον κάνει άντρα της και έτσι του προσφέρει την αθανασία, εκείνος επιθυμεί την 
πατρίδα του και τη γυναίκα του. 
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5. Πώς δηλώνεται η εξάρτηση του ποιητή από τη Μούσα στον πίνακα του 
Νίκου Εγγονόπουλου ; (σελ. 17). 

 

Ο πίνακας "Ο ποιητής και η Μούσα" του Νίκου Εγγονόπουλου απηχεί τη 
διαχρονικότητα της αντίληψης ότι ο ποιητής χρωστά την τέχνη του και την 
έμπνευσή του σε μία ανώτερη δύναμη, τη Μούσα. Η εξάρτηση του ποιητή από 
τη θεά δηλώνεται με την παρακλητική κίνηση του πρώτου προς τη δεύτερη, 
δηλωτική της επιθυμίας του να τον συντρέχει η Μούσα και να τον εμπνέει στο 
έργο του. 

 
 

  
Β΄. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  

 
 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 
 

Ησίοδος 
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Βιογραφικά στοιχεία 
 
Με τον Όμηρο πιστεύουμε ότι εκεί περίπου στα τέλη του 8ου αιώνα (στα τέλη της 

γεωμετρικής και στις αρχές της αρχαϊκής εποχής, τελειώνει η δημιουργική περίοδος 
της επικής ποίησης. Μετά τον Όμηρο ο μόνος μεγάλος επικός ποιητής που θα 
εμφανιστεί είναι ο Ησίοδος, που διακρίθηκε κυρίως σε ένα νέο είδος επικής ποίησης, 
το διδακτικό έπος. 
Ο Ησίοδος γεννήθηκε στην Άκρα Βοιωτίας, όπου κατέφυγε ο πατέρας του από την 

αιολική Κύμη της Μικράς Ασίας, αλλά η ημερομηνία της γέννησής του δεν είναι 
γνωστή. Υπολογίζεται ότι έζησε γύρω στο 700 ή 800 π.Χ. Επισκεπτόμενος συχνά το 
όρος Ελικώνα, όπου οι μύθοι έλεγαν ότι κατοικούσαν οι Μούσες, έλεγε ο ίδιος ότι 
εκείνες του έδωσαν το χάρισμα της ποίησης.  
Με το χάρισμα λοιπόν αυτό περιπλανήθηκε ως ραψωδός για να απαγγείλει σε 

φτωχούς και πλούσιους τα έπη του. 
Ο Ησίοδος με το έργο του ¨Θεογονία¨ αποπειράθηκε για πρώτη φορά να 

συγκεντρώσει τους θρησκευτικούς μύθους που ήταν διαδεδομένοι σε όλη την 
Ελλάδα. Επίσης, κατέγραψε τις δοξασίες για τη δημιουργία του κόσμου και 
αποτύπωσε τα γενεαλογικά δέντρα των θεών. 

 
 

Σχολιασμός κειμένου 
 
Όπως φαίνεται από το απόσπασμα του προοιμίου της Θεογονίας, ο Ησίοδος 

επικαλείται τις Ελικωνιάδες Μούσες να συμβάλλουν στην έμπνευση ενός ωραίου 
τραγουδιού, τη στιγμή που έβοσκε τα πρόβατα του πάνω στο βουνό.  
Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι ο Ησίοδος κάνει επίκληση στις Μούσες 

του Ελικώνα, όπως και ο Όμηρος στη Μούσα Καλλιόπη στην αρχή του προοιμίου του.  
 
 
 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 

 
 

 
Βιογραφικά στοιχεία 
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Το έπος του Γκιλγκαμές είναι ένα επικό ποίημα από την περιοχή της Βαβυλωνίας 

και αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό λογοτεχνικό έργο και που ανάγεται σήμερα στην 
Ασσυροβαβυλωνιακή φιλολογία. 
Πρόκειται για τη συλλογή θρύλων και ποιημάτων των Σουμερίων για τον 

Γκιλγκαμές, μυθικό ή/και ιστορικό πρόσωπο Βασιλέα ήρωα της Ουρούκ που θεωρείται 
ότι έζησε την 3η χιλιετία π.Χ.  
Η ιστορία αυτού του νεαρού βασιλιά της Μεσοποταμίας ενέπνευσε πολλούς 

ποιητές να πλάσουν γύρα από το όνομα του πολλούς μύθους. 
 
 

Σχολιασμός κειμένου 
 
Το απόσπασμα από το έπος του Γκιλγκαμές αναφέρεται με λυρικό τόνο σ’ έναν 

ήρωα - βασιλιά ο οποίος έχει ταξιδέψει σε πολλούς και μακρινούς τόπους, στους 
οποίους γνώρισε πολλούς ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική 
νοοτροπία. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για έναν πολυταξιδεμένο και πολύπειρο 
άνθρωπο, που έχει ζήσει και δοκιμάσει τα πάντα. 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΣΕΛ.19) 
 Να συγκρίνετε τους 5 πρώτους στίχους του προοιμίου της Οδύσσειας με το 
απόσπασμα από το έπος του Γκιλγκαμές και να αναζητήσετε ομοιότητες. 

(Δείτε και ένα άλλο απόσπασμα του έπους αυτού στη σελ. 15 του βιβλίου Αρχαία Ιστορία της 
Α΄ Γυμνασίου) 

 
Απάντηση 

 
Το απόσπασμα του έπους του Γκιλκγαμές που παρουσιάζεται εδώ θυμίζει σε πολλά 

σημεία το προοίμιο του ομηρικού έπους της Οδύσσειας.  
Και στα δύο έπη οι ποιητές εγκωμιάζουν το ήθος των ηρώων τους και εξιστορούν 

τις περιπέτειες και τις δυσκολίες τους. 
Παρατηρούμε ότι και τα δύο πρόσωπα έχουν αρκετές ομοιότητες ως προς τον 

τρόπο ζωής και την προσωπικότητά τους. Θεωρούνται και οι δύο σπουδαίοι 
βασιλιάδες και δεινοί πολεμιστές, έτοιμοι πάντα να υπερασπιστούν το συμφέρον της 
πατρίδας τους και τη ζωή των συντρόφων τους. Πραγματοποιώντας και οι δύο 
μακρινά ταξίδια, είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέους και παράξενους τόπους, 
να γνωρίσουν πολλούς ανθρώπους ακόμη και να ¨παλέψουν¨ με τα φυσικά 
φαινόμενα, προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους.  
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Β΄. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 
1. Ποια θέματα καλύπτει το πρώτο προοίμιο και ποια το δεύτερο; 

 
 
             Στο πρώτο προοίμιο  έχουμε την επίκληση του ποιητή προς τη Μούσα, 

απ΄ την οποία ζητά τη θεϊκή έμπνευση για να εξιστορήσει τις περιπέτειες των 
ηρώων του.  Είναι μια από τις ωραιότερες επικλήσεις που θα μπορούσε να κάνει 
ο ποιητής στη Μούσα και ταυτόχρονα να μας φανερώσει και το θέμα με το 
οποίο θα μας απασχολήσει. 

            Από την αρχή λοιπόν ο ποιητής μέσα σε λίγους στίχους μας προϊδεάζει για 
τα παθήματα του Οδυσσέα και τους αγώνες του και για το ότι οι σύντροφοί του 
χάθηκαν από δικό τους φταίξιμο, με αποτέλεσμα απ΄ την αρχή να 
αισθανόμαστε μεγάλη συμπάθεια προς τον ταλαιπωρημένο βασιλιά της Ιθάκης. 

 
            Στο δεύτερο προοίμιο η Μούσα, μετά την παράκληση του ποιητή, αρχίζει 

την αφήγηση της ιστορίας του Οδυσσέα.  Μας πληροφορεί ότι όσοι ξέφυγαν 
τον πόλεμο και τη θάλασσα γύρισαν στα σπίτια τους, ενώ ο Οδυσσέας 
βρίσκεται μακριά από το σπίτι του, "αιχμάλωτος" της Καλυψώς. 

     Ο ποιητής αρχίζει την αφήγησή του από το δέκατο χρόνο των περιπετειών 
του Οδυσσέα και στη συνέχεια θα μας εξιστορήσει όλες του τις περιπέτειες από 
τότε που ξεκίνησε από την Τροία. 
      Για την υπόθεση λοιπόν της Οδύσσειας αντλούμε τις ακόλουθες 

πληροφορίες από το προοίμιο :   
 Δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ήρωα: 
• προσημειώνεται το ταξίδι του ήρωα και επισημαίνεται η αποτυχία του να 

σώσει τους συντρόφους του.    
• δίνονται στοιχεία για την παροντική κατάσταση του ήρωα (= 

αποκλεισμένος στο νησί της Καλυψώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) 
• προαναγγέλλονται αυτά που πρόκειται να συμβούν, όταν επιστρέψει στην 

Ιθάκη 
• επισημαίνεται ότι ο ήρωας χαίρει της συμπάθειας όλων των θεών εκτός 

ενός, του Ποσειδώνα. 
 
 
2. Ποιοι εμποδίζουν το νόστο του Οδυσσέα και ποιοι αποφάσισαν να τον 

βοηθήσουν; 
 

Δύο είναι οι δυνάμεις εκείνες που φράζουν το δρόμο του γυρισμού του ήρωα 
στην Ιθάκη : Η Καλυψώ, της οποίας κίνητρο είναι η ερωτική αγάπη, και ο 
Ποσειδώνας, του οποίου κίνητρο είναι το μίσος του προς τον Οδυσσέα, επειδή 
τύφλωσε το γιο του Πολύφημο. Να προσεχθεί ότι τα κίνητρα των δυο 
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θεοτήτων είναι αντίθετα και να σημειωθεί ότι για να προχωρήσει η δράση του 
έργου πρέπει να καμφθεί τουλάχιστον η μία από τις δυνάμεις αυτές. 

              Αντίθετα, οι υπόλοιποι θεοί του Ολύμπου κατόπιν προτροπής της θεάς 
Αθηνάς, αποφάσισαν να βοηθήσουν τον Οδυσσέα να επιστρέψει σώος στην 
πατρίδα του και στην αγαπημένη του οικογένεια. 

 
 
3. Ποιες λέξεις ή φράσεις του κειμένου αυτής της Ενότητας έχουν 

μεταφορική σημασία; 
 

              Ο Όμηρος με σκοπό να χαρίσει ζωντάνια και παραστατικότητα στα λόγια του, 
προσέδωσε σε κάποιες λέξεις μεταφορική σημασία. Οι μεταφορικές εκφράσεις 
του προοιμίου είναι οι εξής: 

 
(στίχ. 3)     της Τροίας πάτησε το κάστρο το ιερό 
(στίχ. 6)     σηκώνοντας το βάρος ... των συντρόφων του  
(στίχ. 11)    τους άρπαξε του γυρισμού τη μέρα 
(στίχ. 14)   όσοι ξέφυγαν τον άθλιον όλεθρο, 
(στίχ. 20)   με του καιρού τ' αλλάγματα, 
(στίχ. 24)   σφοδρό κρεμούσε το θυμό του 

 
 
4.  Εντοπίστε στην περιληπτική αναδιήγηση των γεγονότων της Οδύσσειας με 

χρονολογική σειρά (9ο θέμα της Εισαγωγής) το σημείο από το οποίο η 
Μούσα αρχίζει να διηγείται τις περιπέτειες του Οδυσσέα και σκεφτείτε τι 
πετυχαίνει ο ποιητής με αυτή την αρχή (την αρχή in medias res - δείτε το 
σχετικό σχόλιο 9).  

 
Αν και ο Όμηρος παρακαλεί τη θεά να εξιστορήσει τα γεγονότα από κάπου 

(π.χ. είτε από την αρχή είτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο) ο ποιητής αρχίζει 
την εξιστόρηση από τη μέση της δράσης (όταν, δηλαδή, ο Οδυσσέας βρίσκεται 
στην Ωγυγία και οι άλλοι ήρωες έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους) και μετά 
γυρίζει πίσω (ο Οδυσσέας αργότερα, βρισκόμενος στο νησί των Φαιάκων, θα 
εξιστορήσει στο βασιλιά αυτών τις περιπέτειές του).  
Γενικά στην τεχνική in media(s) res ο λογοτέχνης αρχίζει το έργο του από 

κάποιο κρίσιμο σημείο της πλοκής, έτσι ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του 
κοινού για το έπος και να του εξάψει την περιέργεια για το τι θα ακολουθήσει. Η 
αντίθετη τεχνική, η αφήγηση δηλαδή των γεγονότων από την έναρξή τους, 
ονομάζεται ab ovo. 
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5.  Στα ομηρικά έπη συναντούμε συχνά αντιθέσεις, που βοηθούν το μάτι και 
το νου να συλλαμβάνει καθαρότερα τα πράγματα, ακριβώς επειδή τα 
αντιπαραθέτει βάζοντας το ένα απέναντι στο άλλο: π.χ. στους στίχους 7-11 
ο Οδυσσέας αντιπαρατίθεται προς τους ...................................., ενώ στους 
στίχους 14-19 προς τους ............................................................. και στον 
στίχο 23 ο Ποσειδώνας αντιπαρατίθεται προς τους ............................. 

 
    Στα ομηρικά έπη συναντούμε συχνά αντιθέσεις, που βοηθούν το μάτι και τον 
νου να συλλαμβάνει καθαρότερα τα πράγματα, ακριβώς επειδή τα αντιπαραθέτει 
βάζοντας το ένα απέναντι στο άλλο: π.χ. στους στίχους 7-11 ο Οδυσσέας 
αντιπαρατίθεται προς τους συντρόφους του, ενώ στους στίχους 14-19 προς τους 
υπόλοιπους ήρωες του Τρωϊκού πολέμου  και στον στίχο 23 ο Ποσειδώνας 
αντιπαρατίθεται προς τους άλλους Ολύμπιους Θεούς.  
 
 

  
Γ΄. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 
Συμπληρώστε τα κενά βάζοντας στη σωστή τους θέση τις λέξεις ή φράσεις: 
καστροκατακτητής, πολύπαθος, πολύτροπος, πολύπειρος, έξυπνος, του γυρισμού και 
της γυναίκας του, κοσμογυρισμένος, φιλέταιρος, ήρωας (δύο λέξεις περισσεύουν). 
 
Στο πρώτο προοίμιο ο Οδυσσέας παρουσιάζεται: 
......................................................................., η Μούσα εξάλλου στους στίχους 16-
17 κάνει λόγο για τον διπλό πόθο του Οδυσσέα: ........................... 

 
   Στο πρώτο προοίμιο ο Οδυσσέας παρουσιάζεται: πολύτροπος, κοσμογυρισμένος, 
καστροκατακτητής, πολύπειρος, πολύπαθος, φιλέταιρος, η Μούσα εξάλλου 
στους στίχους 16-17 κάνει λόγο για τον διπλό πόθο του Οδυσσέα: του γυρισμού και 
της γυναίκας του.  
 
 


