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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΤΡΕΑΝΙ

Θα μπορέσει, άραγε, ο ναυαγός Οδυσσέας 
να ξεπεράσει τους κινδύνους που οι θεοί 
επιφυλάσσουν γι’ αυτόν;

Θα μπορέσει να επιστρέψει στην πιστή του 
σύζυγο Πηνελόπη και στον γιο του Τηλέμαχο;

Θα μπορέσει, άραγε, να ξαναδεί την αγαπημένη 
του Ιθάκη;

Εκμεταλλευόμενοι τη μακρά απουσία του, 
οι μνηστήρες κυβερνούν τώρα το δικό του βασίλειο. 
Δεν ξέρουν ότι πολύ σύντομα ο Οδυσσέας θα 
επιστρέψει για να πάρει την εκδίκησή του. 

Ζήστε το συναρπαστικό ταξίδι της Οδύσσειας, του 
πιο ωραίου παραμυθιού που έχει γραφτεί ποτέ, μέσα 
από την υπέροχη εικονογράφηση αυτού του βιβλίου.

Κυκλοφορούν από την ίδια εικονογράφο:
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Πες μου, Μούσα, την ιστορία του 
πολυμήχανου Οδυσσέα, που περιπλανή
θηκε στη θάλασσα αφού πήρε μέρος στον 
Τρωικό Πόλεμο και στην καταστροφή της 
πόλης της Τροίας. Επισκέφτηκε πολλές πό
λεις και συνάντησε πολλούς ανθρώπους. 
Κατά τη διάρκεια του μακρόχρονου ταξι
διού του, αντιμετώπισε πολλά δεινά ενώ 
προσπαθούσε να σώσει τους συντρόφους 
του και να γυρίσει στην Ιθάκη, στο νησί όπου 
ήταν βασιλιάς. Εκεί θα αντάμωνε ξανά τη 
γυναίκα του, την Πηνελόπη, και τον γιο 
του, τον Τηλέμαχο.

Οι άλλοι πολεμιστές που ήταν σύντρο
φοί του στον Τρωικό Πόλεμο είχαν επιστρέ
ψει πριν από πολύ καιρό στα σπίτια τους, 
ο Οδυσσέας όμως βρισκόταν ακόμη στη 
θάλασσα με τους άντρες του. Οι θεοί απο
φάσισαν να βοηθήσουν τον Έλληνα ήρωα. 
Όλοι, εκτός από τον Ποσειδώνα, τον θεό 
της θάλασσας. Ο Ποσειδώνας ήταν απο
φασισμένος να τον σταματήσει.

Στον Όλυμπο συναντήθηκαν οι θεοί για να συζητήσουν τη μοίρα του Οδυσσέα. 
Η Αθηνά, η γκριζομάτα θεά της σοφίας, συμπαθούσε τον ήρωά μας. Είπε στον πα
τέρα της, τον Δία, τον βασιλιά των θεών: «Ο Οδυσσέας βρίσκεται στο νησί της Ωγυ
γίας και ζει με την Καλυψώ, την κόρη του Άτλαντα. Τον έσωσε όταν ναυάγησε το 
καράβι του αλλά δεν τον αφήνει να συνεχίσει το ταξίδι του γιατί είναι ερωτευμένη 
μαζί του. Πατέρα, βοήθησέ τον να βρει τον δρόμο του!» Η Αθηνά πρότεινε στον Δία 
να στείλει τον Ερμή, τον αγγελιαφόρο των θεών, να πείσει την Καλυψώ να τον 
αφήσει να φύγει. «Στο μεταξύ, θα πάω στην Ιθάκη, στον γιο του Οδυσσέα, τον Τη
λέμαχο, και θα τον βοηθήσω να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες της μητέρας του. 
Είναι όλοι τους μοχθηροί πρίγκιπες που θέλουν τον θρόνο του πατέρα του», συ
μπλήρωσε η θεά, πήρε το δόρυ της και κατέβηκε στη Γη.

Όταν έφτασε στην Ιθάκη, είδε ότι οι μνηστήρες περνούσαν τις μέρες τους χαρ
τοπαίζοντας, τρώγοντας και πίνοντας, ενώ ο Τηλέμαχος τους παρακολουθούσε 
θλιμμένος. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ελπίζει ότι ο πατέρας του 
κάποτε θα επέστρεφε. 

Η Αθηνά πήρε τη μορφή γέρου και παρουσιάστηκε στον Τηλέμαχο με το όνομα 
Μέντης. Ο Μέντης άκουσε τον νεαρό άντρα να παραπονιέται για τη μοίρα του πα
τέρα του, που πίστευε ότι είχε πεθάνει, και για το σκοτεινό μέλλον που περίμενε 
αυτόν και τη μητέρα του, την Πηνελόπη.

«Πιστεύω ότι ο πατέρας σου δεν έχει πεθάνει», τον διαβεβαίωσε η θεά. «Ταξι
δεύει ακόμη και σύντομα θα γυρίσει πίσω χάρη στη σοφία και τη δύναμή του».

«Πραγματικά το ελπίζω», απάντησε ο Τηλέμαχος κουνώντας το κεφάλι. «Οι μνη
στήρες πιστεύουν ότι είναι οι αφέντες του νησιού και απαιτούν η μητέρα μου να πα
ντρευτεί έναν απ’ αυτούς! Λένε ότι ο θρόνος του πατέρα μου είναι άδειος εδώ και 
πολύ καιρό και θέλουν να πάρουν τη θέση του. Δεν μπορώ να το επιτρέψω, αλλά τι 
μπορώ να κάνω για να τους σταματήσω;» 

«Άσε με να σου δώσω μια συμβουλή, νεαρέ μου φίλε. Κάλεσε σε συνέλευση τους 
ευγενείς της Ιθάκης και πες τους ότι φεύγεις για να μάθεις νέα για τον πατέρα 
σου. Ετοίμασε το πιο γρήγορο καράβι σου και πήγαινε στον βασιλιά Νέστορα στην 
Πύλο και στον βασιλιά Μενέλαο στη Σπάρτη, που πολέμησαν με τον Οδυσσέα 
στην Τροία. Δεν είσαι παιδί πια, Τηλέμαχε. Οπλίσου με θάρρος και ακολούθησε 
τη συμβουλή μου». Και με τα λόγια αυτά, η Αθηνά επέστρεψε στον Όλυμπο.

Χάρη στη θεά ο Τηλέμαχος βρήκε το κουράγιο να αντιμετωπίσει τους μνηστή
ρες. Αποφάσισε ότι θα τους έδιωχνε από το παλάτι πριν από τα χαράματα. Βαθιά 
μέσα του ένιωθε ότι αυτός ο μυστηριώδης επισκέπτης, αυτός ο Μέντης που δεν εί
χε ξαναδεί ποτέ πριν, ήταν ένας από τους θεούς. Η γνώση ότι οι θεοί ήταν στο 
πλευρό του τον βοηθούσε να σταματήσει πια να φοβάται και του έδινε θάρρος!
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Ο Τηλέμαχος πήρε το καράβι που χρειαζόταν. Όταν έφτα
σε στην ακτή, προσευχήθηκε στους θεούς να τον προστα
τεύουν στο ταξίδι του. Η θεά Αθηνά, για άλλη μια φορά με 
τη μορφή του Μέντη, τον επισκέφτηκε ξανά. Του ανακοί
νωσε ότι θα τον συνόδευε στο ταξίδι του. 

«Πήγαινε τώρα και ετοιμάσου. Δεν έχουμε χρόνο για 
χάσιμο. Φεύγουμε μόλις ετοιμαστεί το καράβι. Αλλά άκου
σε τη συμβουλή μου: Μην πεις τίποτε για το ταξίδι αυτό στη 
μητέρα σου. Η Πηνελόπη θα αρχίσει να ανησυχεί πολύ».

«Έχεις δίκιο, σοφέ μου φίλε. Θα ακολουθήσω τη συμ
βουλή σου. Θα το κρατήσω κρυφό από τη μητέρα μου».

Λίγες ώρες αργότερα, το καράβι φορτώθηκε με εφόδια 
και επιβιβάστηκε και το πλήρωμα – άντρες που είχε δια
λέξει ο Τηλέμαχος ανάμεσα στους πιο πιστούς στη μνήμη 
του πατέρα του. Όλα ήταν έτοιμα. Ο άνεμος φούσκωσε τα 
πανιά και τα αφρισμένα κύματα έπεσαν με δύναμη πάνω 
στην καρίνα. Το καράβι πέταξε πάνω στο νερό, κάτω από 
την προστασία της Αθηνάς που καθόταν στην πλώρη.

Ο Τηλέμαχος οδηγούσε το πλοίο για μια ολόκληρη νύ
χτα. Όταν ο ήλιος ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, αντίκρισαν 
μπροστά τους την Πύλο.

Με τη συνοδεία της Αθηνάς, που είχε ακόμη τη μορφή του Μέντη, ο Τηλέμαχος 
πήγε στο παλάτι του βασιλιά Νέστορα. Ο βασιλιάς καλωσόρισε με τιμές τον νεαρό 
άντρα και τους συντρόφους του. Κατά τη διάρκεια του πολυτελούς δείπνου, ο Τηλέ
μαχος έκανε στον βασιλιά τις ερωτήσεις που του τριβέλιζαν το μυαλό: «Βασιλιά Νέ
στορα, πότε είδες τελευταία φορά τον πατέρα μου; Τι ξέρεις για το ταξίδι του;»

Ο Νέστορας άρχισε να αφηγείται τι είχε συμβεί στο τέλος της εκστρατείας στην 
Τροία, όταν καταστράφηκε η πόλη του εχθρού. 

«Ο στρατός ήταν χωρισμένος σε δύο ομάδες, υπό την ηγεσία του Αγαμέμνονα 
και του Μενέλαου αντίστοιχα. Ο Οδυσσέας κι εγώ ήμασταν με τον Μενέλαο. Σαλ
πάραμε αμέσως μετά τη μάχη, αλλά τότε ο πατέρας σου αποφάσισε να πάει με 
τον Αγαμέμνονα, ενώ εγώ πήρα τον δρόμο για το νησί μου». Ο Νέστορας εξήγησε 
στον Τηλέμαχο ότι, δυστυχώς, δεν είχε ακούσει τίποτε για τον Οδυσσέα από τη στιγ
μή που χώρισαν. «Αλλά ο Μενέλαος, ο βασιλιάς της Σπάρτης, θα είναι σε θέση να 
συνεχίσει την ιστορία από το σημείο που τελειώνει η δική μου. Προσπάθησε να 
πας να τον δεις, Τηλέμαχε. Μη χάνεις τις ελπίδες σου!»

Και στη Σπάρτη, ο Τηλέμαχος και οι σύντροφοί του έγιναν δεκτοί με μεγάλο σε
βασμό. Ο βασιλιάς Μενέλαος διηγήθηκε στον νεαρό άντρα πολλές ιστορίες από τον 
πόλεμο, ιστορίες στις οποίες ο Οδυσσέας διακρίθηκε για την επινοητικότητά του. 

«Κι εγώ πιστεύω ότι είναι ζωντανός, Τηλέμαχε. Είμαι βέβαιος ότι η εξυπνάδα του 
τον βοήθησε να ξεπεράσει τους κινδύνους του ταξιδιού! Αλλά άκουσα από τον θα
λάσσιο γέροντα Πρωτέα ότι ο Οδυσσέας ναυάγησε και ότι τον κρατάνε κάπου πα
ρά τη θέλησή του».

«Δηλαδή είναι ζωντανός!» φώναξε ο νεαρός πρίγκιπας. «Τώρα μπορώ να γυρί
σω στην Ιθάκη και να αντιμετωπίσω τους μνηστήρες της μητέρας μου γνωρίζοντας 
ότι ο πατέρας μου θα επιστρέψει σύντομα σπίτι».

Στο μεταξύ, στην Ιθάκη, οι μνηστήρες σχεδίαζαν να στήσουν ενέδρα στη θάλασ
σα στον Τηλέμαχο και να τον εμποδίσουν να γυρίσει. Η Πηνελόπη έμαθε για το τα
ξίδι του γιου της και για τις προθέσεις των μνηστήρων. Και, όπως προέβλεψε η 
Αθηνά, ανησύχησε πάρα πολύ. Ωστόσο, η θεά παρουσιάστηκε στην Πηνελόπη μέ
σα σε όνειρο, παρηγορώντας την και διαβεβαιώνοντάς την ότι θα προστάτευε τον 
Τηλέμαχο.
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