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Apollonio, Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, 1435
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Η γεωγραφία της Οδύσσειας
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Από το Ίλιο στους Κίκονες

Τροία

Ίσμαρος



Κίκονες

Θρακικός λαός που κατοικούσε στην 
περιοχή ανάμεσα στη Βιστονίδα 
λίμνη και τις εκβολές του ποταμού 
Έβρου.
Σύμμαχοι των Τρώων στην Ιλιάδα 
(Β 846), αναφέρονται στην 
Οδύσσεια (ι 39-53) ως το πρώτο 
επεισόδιο στις περιπλανήσεις του 
Οδυσσέα μετά την Τροία. 
Πολυάριθμοι και επιδέξιοι 
πολεμιστές οι Κίκονες, εκδικήθηκαν 
τον Οδυσσέα και τους συντρόφους 
του, οι οποίοι είχαν καταστρέψει 
την πόλη τους Ίσμαρο, 
σκοτώνοντας πολλούς από αυτούς 
και αναγκάζοντας τους υπόλοιπους 
να φύγουν νύχτα από τη χώρα τους.

Theodor van Thulden, Οι Κίκονες, χαλκογραφία 17ος αι.



Ο Μάρωνας προσφέρει στον Οδυσσέα ασκί με κρασί. 
Σικελικός κρατήρας, μέσα 4ου αι. π.Χ.

Πήραμε μαζί και σ’ ένα ασκί γιδίσιο 
μαύρο γλυκόπιοτο κρασί που μου ’χε δώσει δώρο 
ο Μάρωνας του Ευάνθη ο γιος, ο λειτουργός του Φοίβου 
που ’χε προστάτη η Ίσμαρος, γιατί από σεβασμό μας 
σώσαμε αυτόν και το πιστό ταίρι του και το γιο του, 
που κατοικούσαν σε πυκνό δάσος του Φοίβου Απόλλου. 
Αξίας δώρα μου ’δωσε για τούτο, εφτά κομμάτια 
χαλοφτιασμένο μάλαμα, κι ένα αργυρό κροντήρι, 
και στάμνες δώδεκα κρασί μου γέμισε ως τα χείλια, 
γλυκό κι ανέρωτο, πιστό θεϊκό, που μες στο σπίτι  
σκλάβα καμιά δεν το ’ξερε μήτε άλλη παρακόρη 
εξόν αυτός, το ταίρι του και μια επιστάτρα μόνη. 
Κι όταν το μελιστάλαχτο κρασί ήθελαν να πιούνε, 
σε είκοσι μέτρα ρίχνανε νερού κι ένα ποτήρι, 
και τότε μια γλυκιά ευωδιά κι ουράνια απ’ το κροντήρι  
χυνότανε, που να μην πιεις δε βάσταε η καρδιά σου. 
(ι 196-211, μετ. Ζ. Σίδερης)



Από τους Κίκονες στο ακρωτήριο Μαλέας 
και από το Μαλέα στο νησί Τζέρμπα (Λωτοφάγοι)

Ακρ. Μαλέας

Ίσμαρος
Ακρ. Μαλέας

Τζέρμπα



Στο νησί Τζέρμπα: Λωτοφάγοι
Θα 'φτανα ανέβλαβος στον τόπο μου, μα 
το Μαλιά ως ζητούσα / να κεφαλώσω, 
ξάφνου μ’ έσπρωξαν μαζί βοριάς και 
κύμα / και ρέμα πέρα από τα Κύθηρα, κι 
αλάργα με ξοριάσαν. / Εννιά μερόνυχτα 
παράδερνα μ’ ενάντιους τους ανέμους / 
στο ψαροθρόφο απάνω πέλαγο . στις δέκα 
βγήκαμε όξω / στη γη των Λωτοφάγων, 
με άνθινη που ζουν θροφή μονάχα. 
(ι 79-84, μετ. Α. Εφταλιώτης)

Κι οι Λωτοφάγοι δε μελέτησαν κακό στους συντρόφους μας 
κανένα, μοναχά τους έδιναν λωτό ν’ απογευτούνε. 
Μα αν του λωτού το μελοστάλαχτο καρπό κανείς γευόταν, 
πια δε γνοιαζόταν για μηνύματα κι ουδ’ έλεε να διαγείρει . 
το 'χε να μείνει εκεί καλύτερο και με τους Λωτοφάγους 
λωτό να γεύεται, κι ολότελα το γυρισμό ξεχνούσε. 
(ι 92-99, μετ. Α. Εφταλιώτης)



Από τη Τζέρμπα στο νησάκι των Κυκλώπων και την Αίτνα (Σικελία)

Τζέρμπα

Νησί των Κυκλώπων

Νησί των Κυκλώπων
Αίτνα: Κύκλωπες



Στους πρόποδες της Αίτνας: Κύκλωπες

Παλαιότατοι κάτοικοι μέρους αυτής [της 
Σικελίας] λέγονται οι Κύκλωπες και οι 
Λαιστρυγόνες […] 
(Θουκ. 6.2, μετ. Ε. Βενιζέλος)

Σε λίγο ξανοιχτήκαμε […] / ωσότου 
φτάσαμε στη γη των αλαζονικών δίχως 
θεσμούς Κυκλώπων. ] Που αφήνοντας την 
τύχη τους στους αθανάτους, / μήτε 
φυτεύουν με τα χέρια τους μήτε κι 
οργώνουν. / Όλα τους βγαίνουν από μόνα 
τους, δίχως σπορά κι αλέτρι . / σιτάρι και 
κριθάρι, κι ακόμη αμπέλια φορτωμένα για 
κρασιά […] 
(ι 105-110, μετ. Δ.Ν. Μαρωνίτης)



Cornelis Cort, Το σιδηρουργείο των Κυκλώπων (1564-68)

Στην Τιτανομαχία συμμάχησαν με τον Δία και μετά τη νίκη του συνέχισαν να κατασκευάζουν τα όπλα του, τους κεραυνούς και 
τις αστραπές. Γι’ αυτό και τους φαντάζονταν να κατοικούν και να δουλεύουν μαζί με τον Ήφαιστο, μέσα στα ηφαίστεια. Στην 
αρχή ήταν τρεις (Βρόντης, Στερόπης, Άργης) αλλά σε νεότερα κείμενα εμφανίζονται περισσότεροι. 

Η Αίτνα και οι κόκκινοι κρατήρες



Ο Οδυσσέας ρίχνει κρασί 
στο κύπελλο του Κύκλωπα.

Κι εγώ τον Κύκλωπα σιμώνοντας κινούσα 
λόγια κι είπα, / καυκί κρατώντας μες στα 
χέρια μου, κρασί γεμάτο μαύρο: /«Κύκλωπα, 
εγεύτης σάρκα ανθρώπινη· για πιες κρασί 
από πάνω, / να μάθεις τι λογής φυλάγαμε 
πιοτό στο πλοίο μας μέσα. […] /  Είπα, κι 
αυτός το δέχτη, το άδειασε και φράθηκε 
περίσσια, / τέτοιο κρασί να πιεί γλυκόπιοτο, 
και μου ζητούσε κι άλλο / […]  κι εγώ από το 
φλογόμαυρο κρασί ξανακερνούσα . /  τρεις 
φορές του 'δωκα, τρεις το άδειασε κι ο 
ανέμυαλος ως κάτω.
(ι 346-348,  353-354, 360-361, μετ. Ν. Καζαντζάκης 
– Ι.Θ. Κακριδής)John Flaxman, 1805 Γκραβούρα 1886

Ψηφιδωτό σε ρωμαϊκή βίλα, πρώιμος 4ος αι. μ.Χ. Piazza Armerina, Σικελία.



[…] κι έγειρε τ’ ανάσκελα, και βρέθη ξαπλωμένος / με το χοντρό του σβέρκο ανάζερβα, και βούλιαξε στον ύπνο / […] κι 
ανάβλυζαν κρασί και βούκες σάρκες / ανθρωπινές απ’ το λαρύγγι του, και ξέρναε μεθυσμένος. / Μεμιάς εγώ βαθιά παράχωσα 
στη θράκα το παλούκι, / ως να πυρώσει μόνο […] Σαν ήρθεν η ώρα πια το ελίτικο παλούκι να κορώσει, / χλωρό κι ας ήταν, και 
κοκκίνιζε σαν κάρβουνο αναμμένο, / το πήρα απ’ τη φωτιά και σίμωσα· κι οι σύντροφοι ένα γύρο / στάθηκαν […] / Το σουβλερό 
στην άκρη πιάνοντας ελίτικο παλούκι / οι άλλοι στο μάτι του το κάρφωσαν κι εγώ, πεσμένος πάνω, / το στρούφιζα, καθώς ο 
μάστορας τρυπάει με το τρυπάνι / μαδέρι καραβιού, κι οι αργάτες του, λουρί απ’ τις δυο τις άκρες / μια εδώ μια εκεί τραβώντας, 
άπαυτα γυρίζουν το τρυπάνι· / παρόμοια στρέφαμε στο μάτι του βαθιά το πυρωμένο / μπροστά παλούκι, που όπως λάβριζε, 
πλημμύριζε στο γαίμα. / κι η πυρά απ’ το βολβό που καίγουνταν ματόκλαδα και φρύδια / του καψαλούσε, και χοχλάκιζαν οι ρίζες 
του ματιού του. 
(ι 371-390, μετ. Ν. Καζαντζάκης – Ι.Θ. Κακριδής)

Ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του τυφλώνει τον Πολύφημο. Ελευσίνα, c. 675-650 π.Χ.



Η τύφλωση του Πολύφημου.
Αγγεία του 6ου αι. π.Χ.



Η τύφλωση του Πολύφημου.
Λλουκανικός καλυκωτός κρατήρας και αττική οινοχόη, 5ος αι. π.Χ.



Η τύφλωση του Πολύφημου

(Αναπαράσταση από τον καθηγητή B. Andreae, Bochum)



Σκηνές από την τύφλωση του Πολύφημου και τη διαφυγή του 
Οδυσσέα και των συντρόφων του. Μικρογραφία του Reginaldus 
Piramus για το 6ο βιβλίο από τα Ηθικά Νικομάχεια του 
Αριστοτέλη.

Theodor van Thulden, χαλκογραφία 17ου αι.



Η φυγή του Οδυσσέα και των συντρόφων του από τη σπηλιά του Πολύφημου

Ήταν εκεί κριγιοί δασόμαλλοι, τρανοί, 
καλοθρεμμένοι, / και το μαλλί τους 
μαυρομόρικο· χωρίς να κάνω κρότο / με 
λυγαριές συντρείς τους έδενα 
καλόστριφτες, που βρήκα / το άνομο 
τέρας να 'χει, ο Κύκλωπας, για στρώμα, 
να κοιμάται. / Οι τρεις κριγιοί κι από 'ναν 
σήκωναν τον άντρα κάτωθέ του / 
κουβάλειε ο μεσιανός και πήγαινε· μαζί, 
σκεπάζοντας τον, / τραβούσαν οι άλλοι 
δυο δεξόζερβα. Κι όσο για με τον ίδιον, / 
απ’ το κοπάδι ξεχωρίζοντας το πιο γερό 
κριάρι / το αγκάλιασα απ’ το σβέρκο, 
κόλλησα στη μαλλιαρή κοιλιά του / και 
πέτρα την καρδιά μου κάνοντας 
εκρύφτηκα από κάτω, / απ’ το πυκνό 
μαλλί κρεμάμενος, που με αποσκέπαζε 
όλο. 
(ι 425-435, μετ. Ν. Καζαντζάκης – Ι.Θ. Κακριδής)



Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του δραπετεύουν 
από τη σπηλιά του Πολύφημου. 

Αττικά αγγεία (κάνθαροι και λήκυθοι), 575-475 π.Χ. Γραμματόσημο.



Jacob Jordaens, Ο Οδυσσέας στη σπηλιά του Πολύφημου, 17ος αι.



W. Turner, Ο Οδυσσέας ξεγελά 
τον Πολύφημο, 1829.
Επάνω, λεπτομέρεια

[…] ξεκόβει [ο Πολύφημος]
ενός βουνού τρανού το ακρόκορφο και κατά μας το ρίχνει. 
κι έπεσε ομπρός στο γαλαζόπλωρο καράβι μας ο βράχος, 
κι από μια τρίχα να πετύχαινε του τιμονιού την άκρα. 
Κι ο βράχος, πέφτοντας, τη θάλασσα τρικύμισε όλη, […]
(ι 480-484, μετ. Ν. Καζαντζάκης – Ι.Θ. Κακριδής)



Κεφαλή Πολύφημου ελληνιστικής περιόδου. 
Περιοχή Σμύρνης

Odilon Redon, Χαμογελαστός Κύκλωπας, 1883

http://www.jahsonic.com/OdilonRedon.html


Odilon Redon, Ο Κύκλωπας, 1898-1900



Κύκλωπας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Λονδίνο

J. H. W. Tischbein, Πολύφημος, 1802 

 

Κυκλωπία ή συνοφθαλμία: 
αδυναμία να σχηματιστούν οι 
δύο οφθαλμικές κοιλότητες
1:16.000 παιδιά που 
γεννιούνται. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cyclops_P6110086.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Polyphemus.gif
http://4.bp.blogspot.com/_dWXyHG7ZAb0/SzubiJ4ypjI/AAAAAAAAA-Y/QqP2FGudnEc/s1600-h/MF-Cyclops-3.jpg


Από την Αίτνα και τους Κύκλωπες στην Αιολία

Κύκλωπες

Αιολία



Στης Αιολίας το νησί βρεθήκαμε . το κατοικούσε 
ο Αίολος, ο Ιπποτάδης, ευνοημένος των αθανάτων θεών.
[…]  κι αυτός, όταν του ζήτησα τον δρόμο να μου δείξει
να με ξεπροβοδήσει, […]
ετοίμασε την αναχώρησή μου.
(κ 1-4, 17-18, μετ. Δ.Ν. Μαρωνίτης)

Πλωτό νησί, όλο το τείχος γύρω χάλκινο, ακατάλυτο, 
κι ανηφορίζει ο βράχος κατακόρυφος [=Μάλτα;]

Alexandre Jacovleff, Αίολος



Από την Αιολία στην Τηλέπυλο (Λαιστρυγόνες)

Αιολία

Τηλέπυλος



Κι έξι μερόνυχτα αρμενίσαμε, δίχως ανάπαυλα, νύχτα και μέρα . 

την έβδομη βρεθήκαμε στο απόκρημνο κάστρο του Λάμου, 
μπρος στο Τηλέπυλο της Λαιστρυγόνας . […]
Μπήκαμε τότε σε λιμάνι εξαίσιο, που το κυκλώνουν και απ’ τις δυο μεριές οι 
βράχοι, από τη μια ως την άλλην άκρη .  προβάλλουν κι αντικρίζονται δυο κάβοι 
στου λιμανιού το στάμα, αφήνοντας στενή μπασιά. [= Mozia; Νησί στη δυτική 
Σικελία]
(κ 80-90, μετ. Δ.Ν. Μαρωνίτης)



κι εμπρός στη χώρα αντάμωσαν μια κόρη να γεμίζει, / του Λαιστρυγόνα τ’ όμορφο κορίτσι του Αντιφάτη. / Στη δροσερή κατέβηκε 
πηγή την Αρτακία / που εκείθε παίρνανε νερό και πήγαιναν στη χώρα.  / Κοντά της παν και στάθηκαν και να τους πει ρωτούσαν / 
ποιον είχε ο τόπος βασιλιά και ποιος τους κυβερνούσε, / κι εκείνη ευτύς τους έδειξε το πατρικό της σπίτι. (κ 105-112, μετ. Ζ. Σίδερης)



Theodor van Thulden, χαλκογραφία 17ος αι. - John Flaxman, 1805. 
Ο Αντιφάτης αρπάζει έναν σύντροφο του Οδυσσέα.

[…] τον ξακουστό Αντιφάτη, 
[…] πού ‘βαλε στο νου του το χαμό τους, 
κι άρπαξε, ως ήρθε, κι έφαγε τον ένα απ’ τους συντρόφους, 
κι οι δυο στα πόδια το ’βαλαν και φτάσανε στα πλοία. 
(κ 114-117, μετ. Ζ. Σίδερης)



Έβαλε τότε τις φωνές στη χώρα ο 
Αντιφάτης, / κι άλλοι απ’ αλλού 
ξετρύπωναν χιλιάδες / Λαιστρυγόνες / 
πελώριοι, που με γίγαντες μοιάζανε κι 
όχι μ’ άντρες. / Ασήκωτες απ’ τις 
κορφές κοτρόνες μας πετούσαν / κι 
άξαφνα κρότοι φοβεροί κατά τα πλοία 
αχούσαν, / ανθρώπων που 
σκοτώνουνταν και καραβιών που 
σπούσαν. / Σαν ψάρια τους καμάκιαζάν, 
φριχτό φαΐ να φάνε. / Κι ενόσω τους 
συντρόφους μου χαλούσαν στο λιμάνι, / 
τράβηξα τότε απ’ το μηρί το κοφτερό 
μαχαίρι / κι έκοψα τα πρυμόσκοινα του 
μαύρου καραβιού μου, / και στους 
συντρόφους έσκουζα, χωρίς καιρό να 
χάνουν, /  
να πιάσουν όλοι τα κουπιά, να φύγουμε 
απ’ το χάρο, / κι εκείνοι απ’ την 
τρομάρα τους το κύμα αφροκοπούσαν. 
(κ 118-130, μετ. Ζ. Σίδερης)



να πιάσουν όλοι τα κουπιά, να φύγουμε απ’ το χάρο, 
κι εκείνοι απ’ την τρομάρα τους το κύμα αφροκοπούσαν. 
(κ 118-130, μετ. Ζ. Σίδερης)
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