Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Με βάση την ημερομηνία της μνηστηροκτονίας ( 30 Οκτωβρίου) προσδιορίζουμε και τις άλλες
ημερομηνίες των γεγονότων που περιγράφει το ποίημα από την αποδέσμευση του Οδυσσέα από την
Καλυψώ έως την τελική σύγκρουση μεταξύ του Οδυσσέα και των δικών του με τους συγγενείς των
φονευθέντων μνηστήρων. Η ημερομηνία έχει προσδιοριστεί με βάση μια σχετικά πρόσφατη (2012)
επιστημονική
ανακοίνωση
,
η
οποία
παρουσιάζεται
στην
ιστοσελίδα
μας
(www.thereturnofodysseus.gr).
Στο διάστημα λοιπόν από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Οκτωβρίου φέτος (και κάθε χρόνο) θα
διαβάζουμε την κάθε Ραψωδία της Οδύσσειας στον τόπο, την ημέρα και την ώρα περίπου , που έγιναν
τα γεγονότα που αυτή περιγράφει και θα οργανώνουμε πολλές σχετικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και
σε άλλες χώρες.
Έτσι διαβάζουμε στην Ωγυγία, την Ιθάκη, την Κέρκυρα, την Σπάρτη τις ραψωδίες που αντιστοιχούν σε
κάθε τόπο στις συγκεκριμένες ημερομηνίες :
- Ραψωδία Ε : Την 1 Οκτωβρίου στην Ωγυγία ο Οδυσσέας αρχίζει να κατασκευάζει το πλοίο του
Την 4 Οκτωβρίου πάλι στην Ωγυγία ο Οδυσσέας τελειώνει την κατασκευή
Την 5 Οκτωβρίου φεύγει για την Ιθάκη.
- Ραψωδία Α : Την 21 Οκτωβρίου στην Ιθάκη ο Μέντης (Αθηνά) συναντάται με τον Τηλέμαχο.
- Ραψωδία Β : Την 22 Οκτωβρίου ο Τηλέμαχος στην συνέλευση των Ιθακησίων. Αποπλέει το
βράδυ για την Πύλο.
- Ραψωδία Γ : Την 23 Οκτωβρίου το πρωί ο Τηλέμαχος βγαίνει στην ακρογιαλιά της Πύλου την
ώρα που ο Νέστωρ και όλοι οι Πύλιοι κάνουν θυσία στον Ποσειδώνα. Ο Τηλέμαχος όλη την
ημέρα στην Πύλο και το βράδυ σε δείπνο στο ανάκτορο .
- Ραψωδία Γ : Την 24 Οκτωβρίου ξεκινά ο Τηλέμαχος με τον γυιό του Νέστορα, τον Πεισίστρατο,
για την Σπάρτη και διανυκτερεύει στην Φηρή.
- Ραψωδία Ζ : Την 24 Οκτωβρίου ο Οδυσσέας ξυπνά στην νήσο των Φαιάκων και συναντά την
Ναυσικά.
- Ραψωδία Η : Την 24 Οκτωβρίου το βράδυ ο Οδυσσέας βρίσκεται στο ανάκτορο του Αλκίνοου
και της Αρήτης.
- Ραψωδία Δ : Την 25 Οκτωβρίου ο Τηλέμαχος και ο Πεισίστρατος συνεχίζουν για την Σπάρτη
όπου φθάνουν το απόγευμα και συναντούν τον Μενέλαο και την Ελένη.
- Ραψωδία Θ : Την 25 Οκτωβρίου ο Οδυσσέας βρίσκεται στην νήσο των Φαιάκων. Ο Αλκίνοος
τον παρουσιάζει στην αγορά και ζητά να του ετοιμάσουν πλοίο για να τον πάνε στην πατρίδα
του. Γευματίζουν στο παλάτι και ο Δημόδοκος τραγουδά. Οργανώνονται αθλητικοί αγώνες
στους οποίους ο Οδυσσέας διαπρέπει. Ακολουθεί χορός με τον Δημόδοκο στην μέση.
Επιστρέφουν στο παλάτι για το δείπνο και ο Δημόδοκος τραγουδά για τον Δούρειο Ίππο. Ο
Αλκίνοος ζητά από τον Οδυσσέα να πει τελικά ποιος είναι.
- Ραψωδίες Ι,Κ,Λ,Μ : Το ίδιο βράδυ (25 Οκτωβρίου) ο Οδυσσέας διηγείται για το ταξίδι του από
την Τροία έως την Ωγυγία.
- Ραψωδία Ο : Την 26 Οκτωβρίου ο Τηλέμαχος και ο Πεισίστρατος ξεκινούν τον δρόμο της
επιστροφής από την Σπάρτη προς την Πύλο και διανυκτερεύουν πάλι στην Φηρή.
- Ραψωδία Ν : Την 26 Οκτωβρίου ο Οδυσσέας παραμένει στην νήσο των Φαιάκων. Ο Αλκίνοος
οργανώνει ένα ακόμη γεύμα και οι Φαίακες φέρνουν δώρα στο καράβι που έχει ετοιμαστεί. Το
βράδυ ο Οδυσσέας αναχωρεί με το πλοίο των Φαιάκων για την Ιθάκη.
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Ραψωδία Ξ : Την 27 Οκτωβρίου το πρωί ο Οδυσσέας ξυπνά στην Ιθάκη και συναντά ένα νεαρό
βοσκό (Αθηνά). Περπατά μέχρι την καλύβα του Εύμαιου, συζητούν και δειπνούν. Ο Οδυσσέας
κοιμάται εκεί.
Ραψωδία Ο : Την 27 Οκτωβρίου το πρωί ο Τηλέμαχος και ο Πεισίστρατος ξεκινούν για την
Πύλο όπου φθάνουν το απόγευμα. Ο Τηλέμαχος αποπλέει κατ’ ευθείαν για την Ιθάκη.
Ραψωδία Π : Την 28 Οκτωβρίου το πρωί φθάνει ο Τηλέμαχος στην Ιθάκη και πηγαίνει στην
καλύβα του Εύμαιου, όπου είναι ήδη ο Οδυσσέας, ο οποίος του αποκαλύπτεται.
Καταστρώνουν το σχέδιο εξόντωσης των μνηστήρων.
Ραψωδία Ρ : Την 29 Οκτωβρίου ο Τηλέμαχος πηγαίνει στο ανάκτορο. Ακολουθούν ο Οδυσσέας
και ο Εύμαιος.
Ραψωδία Σ : Την ίδια ημέρα (29/10) ο Οδυσσέας παλεύει με τον Ίρο και τον νικά. Μετά το
φαγητό οι μνηστήρες φεύγουν.
Ραψωδία Τ : Την ίδια ημέρα (29/10) ο Οδυσσέας μετά την αποχώρηση των μνηστήρων μιλά με
την Πηνελόπη χωρίς να αποκαλυφθεί. Κοιμάται στο παλάτι.
Ραψωδία Υ : Την 30 Οκτωβρίου οι υπηρέτες ετοιμάζουν το ανάκτορο για την γιορτή του
Απόλλωνα. Ετοιμάζεται το γεύμα και έρχονται οι μνηστήρες. Ο Θεοκλύμενος προφητεύει κακό
τέλος για αυτούς και οι μνηστήρες τον διώχνουν.
Ραψωδία Φ : Την ίδια ημέρα (30/10) η Πηνελόπη προκηρύσσει τον αγώνα με το τόξο του
Οδυσσέα. Μόνο ο Οδυσσέας τα καταφέρνει.
Ραψωδία Χ : Στην συνέχεια (30/10) ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο και τους δικούς του
εξοντώνουν τους μνηστήρες.
Ραψωδία Ψ : Στο τέλος της ίδιας ημέρας ο Οδυσσέας συναντιέται και αποκαλύπτεται στην
Πηνελόπη.
Ραψωδία Ω : Την 31 Οκτωβρίου ο Οδυσσέας συναντάται και αποκαλύπτεται στον πατέρα του.
Μαζί και με τον Τηλέμαχο και τους άλλους αποκρούουν τους συγγενείς των μνηστήρων. Η
Αθηνά φέρνει την ειρήνη.

Συγχρόνως θα οργανώνουμε στην Ιθάκη την Κέρκυρα, την Πύλο, την Σπάρτη και τις άλλες δράσεις
που περιγράφει το ποίημα από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου- μουσική, χορό, αθλήματα, κωπηλασία,
ιστιοπλοΐα κλπ. στο πλαίσιο των Φαιακίων, Τηλεμαχίων και Οδυσσείων Αγώνων.
Όσοι δεν θα βρίσκονται στους ανωτέρω τόπους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορούν να
οργανώσουν τις απαγγελίες τους και άλλες σχετικές δράσεις τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες στον τόπο
τους , το σχολείο ή το πανεπιστήμιο ή τον σύλλογο ή στην πλατεία ή τον δρόμο.
Το σύνολο των δράσεων ή έστω μέρος τους θα φωτογραφείται και βιντεοσκοπείται και θα
τοποθετείται από τους συμμετέχοντες στο facebook ή και άλλες εφαρμογές, έτσι ώστε να τις
βλέπουμε όλοι.
Φιλοδοξούμε με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο Οδυσσειακό Δίκτυο, το οποίο θα
μεγαλώνει κάθε χρόνο και θα αποδεικνύει ότι ο Όμηρος ζεί, δεν έχει πεθάνει.

