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221 Κι όταν ευφράνθηκαν με το φαΐ, με το πιοτό,  
       τον λόγο πήρε η Καλυψώ, αρχοντική θεά, και του είπε :  
       «Λαερτιάδη διογέννητε, πολύτροπε Οδυσσέα,  
       τόσο πολύ πεθύμησες το σπίτι σου,  
225 τώρα αμέσως θέλεις να γυρίσεις στην πατρίδα;  
       Πήγαινε στο καλό λοιπόν.  
       Κι όμως αν ήξερες ποια πάθη γράφει η μοίρα σου να κακοπάθεις  
       προτού πατήσεις χώμα πατρικό,  
       εδώ μαζί μου θα ‘μενες, φύλακας νοικοκύρης της σπηλιάς,  
230 θα ‘σουν κι αθάνατος, μόλο που σε φλογίζει ο πόθος της γυναίκας σου  
       σε τυραννά ο καημός για να την ξαναδείς, μέρα και νύχτα.  
       Κι όμως δεν θα ‘λεγα πως είμαι κατώτερή της,  
       μήτε στην όψη μήτε και στο ανάστημα. 
       Έτσι κι αλλιώς, καθόλου δεν τους πρέπει, θνητές  
235 να ανταγωνίζονται θεές στης ομορφιάς τη χάρη». 
       Ανταποκρίθηκε μιλώντας ο Οδυσσέας πολύγνωμος :  
       «Ω σεβαστή θεά, παρακαλώ σε μην πικραίνεσαι μαζί μου  
       το είδα και καλά το ξέρω, η Πηνελόπη 
       αντίκρυ σου, όσο κι αν δεν της λείπει η φρόνηση,  
240 σου υπολείπεται και στη μορφή και στο παράστημα. 
       Είναι θνητή, κι εσύ ‘ σαι αθάνατη, στο χρόνο αγέραστη.  
       Κι όμως εν γνώσει μου το θέλω και το επιθυμώ, απ’ το πρωί ως το βράδυ  
       σπίτι μου να γυρίσω, να δω κι εγώ τη μέρα της επιστροφής. 
       Κι αν, όπως λες, κάποιος θεός θελήσει  
245 να με χτυπήσει καταμεσής στο μπλάβο πέλαγος, θα το υπομείνω  
       ξέρει η καρδιά μου μες στα στήθη να υπομείνει, γιατί  
       έχω πάθει πολλά πάθη και δοκιμάστηκα στο κύμα και στη μάχη. 
       Λοιπόν μαζί με τα’ άλλα, ας πάει κι αυτό.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
1. Να γράψετε 4 χαρακτηριστικά της επικής ποίησης. 

(μονάδες 4) 
 

2. Να αφηγηθείτε περιληπτικά σε γ΄ πρόσωπο τη συνομιλία ανάμεσα στη Καλυψώ 
και τον Οδυσσέα.  

(μονάδες 4) 
 

3. α) Να χωρίσετε το απόσπασμα σε μικρότερες ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλο 
σε καθεμιά από αυτές. 

 β) Στην ενότητα εναλλάσσεται η αφήγηση με το διάλογο. Να βρείτε τους στίχους 
όπου μιλά ο ποιητής.  

(μονάδες 3+3) 
4. α) Να χαρακτηρίσετε τον Οδυσσέα λαμβάνοντας υπόψη σας τα λόγια και τη 

συμπεριφορά του σ’ αυτή την ενότητα. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
 

β) Με ποιους τρόπους προσπαθεί η θεά Καλυψώ να κρατήσει κοντά της τον 
Οδυσσέα; Τι επέλεξε τελικά ο Οδυσσέας και πως εξηγείτε την επιλογή του;  
 

(μονάδες 3+3) 


