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Στα βάθη της αβύσσου, μέσα στο κοραλλένιο παλάτι 
του, ο Ποσειδώνας έχει τις μαύρες του. Έχει αφόρη-
το πονοκέφαλο από τη μέρα που έπεσε ένας βράχος 
στο κεφάλι του.* Ο πόνος δε λέει να περάσει, όσο 
κι αν τον περιποιείται η σύζυγός του η Αμφιτρίτη με 
φάρμακα από θαλασσινό αλάτι.

Σωριασμένος πάνω στον διακοσμημένο με αχι-
νούς και κοχύλια θρόνο του, ο θεός της θάλασσας 
ακουμπάει το χέρι του στο δεμένο με επιδέσμους 
κεφάλι του και αναστενάζει βαθιά. 

«Ο Οδυσσέας φταίει», λέει γκρινιάζοντας στη γυναί-
κα του, που κάθεται πάνω σε έναν αμφορέα. «Αν δεν 
είχε τυφλώσει το μάτι του γιου μου του Κύκλωπα, 
δε θα είχε πετάξει τον βράχο πάνω στο πλοίο του». 

I

* Βλέπε Στη σπηλιά του Κύκλωπα της ίδιας σειράς.

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
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«Ναι, αλλά ο Πολύφημος αστόχησε», παρατηρεί η 
Αμφιτρίτη φτιάχνοντας τις πτυχές του μακριού χιτώ-
να της από φύκια.

«Μα γι’ αυτό ο βράχος μού έπεσε στο κεφάλι», λέει 
έξαλλος ο Ποσειδώνας. «Αλλά θα εκδικηθώ», δηλώ-
νει υψώνοντας τον τόνο της φωνής του. «Ο Οδυσσέας 
έχει μέλλον ακόμα για να γυρίσει στην πατρίδα του». 

Κοιτάζει κατηφής τις Νηρηίδες, τις νεαρές και 
χαριτωμένες νύμφες, που εκτελούν ένα νούμερο με 
χορευτικά ακροβατικά προκειμένου να του αλλάξουν 
τη διάθεση. 

«Άντε να πλατσουρίσετε παραπέρα!» τους φωνάζει 
ο θεός, κάνοντας μια χειρονομία για να τις διώξει. 
«Οι πιρουέτες σας μου έχουν φέρει ίλιγγο». 

Οι Νηρηίδες σταματάνε αμέσως να χορεύουν. 
Προσβεβλημένες, βγάζουν από τα αυτιά τους τους 
αστερίες που φοράνε για σκουλαρίκια, τους πετάνε 
μέσα σε έναν αμφορέα και απομακρύνονται. Εξαφανί-
ζονται ανάμεσα στα ψάρια, στα χταπόδια, στα θαλάσ-
σια φίδια κι όλους τους άλλους αυλικούς που έχουν 
μαζευτεί στο παλάτι. 

Εκείνη τη στιγμή ένας ιππόκαμπος, αφήνοντας μία 

σειρά από φυσαλίδες, ανακοινώνει την άφιξη ενός 
από τους κατασκόπους του Ποσειδώνα που βρίσκεται 
στην επιφάνεια της θάλασσας. Καβάλα σε ένα δελφί-
νι, ένας Τρίτωνας σκίζει τα νερά και σταματάει μπρο-
στά στον βασιλιά του. 

«Τον είδα! Τον είδα!» αναφωνεί.
«Ποιον;» βρυχάται ο άρχοντας των βυθών, που 

δεν του αρέσει καθόλου να μπαίνουν καβαλικεύο-
ντας μέσα στην αίθουσα του θρόνου. 

«Τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης! Το καρά-
βι του περνάει ακριβώς πάνω από το παλάτι».

Με το που ακούει το όνομα του Οδυσσέα, ο τρομε-
ρός Ποσειδώνας πετάγεται όρθιος και ουρλιάζει: «Τον 
αναιδέστατο! Το θράσος του δεν έχει όρια! Τώρα θα δει 
την οργή μου! Γρήγορα την τρίαινά μου! Λοιπόν, όλοι 
σας τρέξτε να βρείτε καταφύγιο ανάμεσα στους βρά-
χους! Θα προκαλέσω τέτοια τρικυμία, από τις λίγες!…»

Το καράβι του Οδυσσέα εγκατέλειψε το νησί των 
Κυκλώπων εδώ κι αρκετές μέρες και κατευθύνεται 
τώρα προς τον βορρά.
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«Νόμιζα πως η Ιθάκη βρισκόταν στα ανατολικά», 
λέει ο καπετάνιος του Οδυσσέα.

«Ναι, αλλά θέλω να αποφύγω να περάσω μπρο-
στά από τη Χάρυβδη, την κόρη του Ποσειδώνα. Τρεις 
φορές την ημέρα καταβροχθίζει μία τεράστια ποσό-
τητα θάλασσας, καταπίνοντας μαζί την ίδια στιγμή τα 
πλοία και το πλήρωμά τους. Να κάνουμε έναν ελιγ-
μό για να αποφύγουμε αυτό το τέρας». 

«Ας ελπίσουμε πως δε θα χάσουμε πολύ χρόνο», 
ξαναλέει ο καπετάνιος. «Είναι πάνω από δέκα χρό-
νια που έχουμε φύγει από την Ιθάκη για να πάρου-
με μέρος στον Τρωικό πόλεμο και ανυπομονώ να 
ξαναδώ την οικογένειά μου». 

«Κι εγώ», αναστενάζει ο Οδυσσέας καθώς σκέφτε-
ται τη σύζυγό του Πηνελόπη και τον γιο του Τηλέμα-
χο, που ήταν μόνο μερικών μηνών όταν αυτός έφυ-
γε από την Ιθάκη. «Αναρωτιέμαι τι να έχει γίνει στο 
βασίλειό μου όλο αυτό το διάστημα. Ίσως οι οικογέ-
νειές μας να μας θεωρούν όλους νεκρούς». 

Ο καπετάνιος δεν απαντάει, καθώς έχει τα μάτια 
του κολλημένα σε ένα τείχος από μαύρα σύννεφα που 
σκοτεινιάζουν τον ουρανό και στα κύματα. 

«Η θάλασσα αγριεύει», προειδοποιεί. «Το νερό 
είναι σαν να κοχλάζει μέσα σε ένα καζάνι. Είναι σαν 
να την ανακατεύει κάποιος από κάτω μας». 

Ο Οδυσσέας και οι ναύτες του κοιτάζουν τα κύμα-
τα που συγκεντρώνονται σαν ένα κοπάδι από ξέφρε-
να άλογα. Μαζεύουν αμέσως τα πανιά και σπεύδουν 
να καθίσουν στις θέσεις τους, έτοιμοι να κάνουν κου-
πί. Την αμέσως επόμενη στιγμή το καράβι βρίσκεται 
στον αέρα, καθώς το έχει σηκώσει ένα τεράστιο κύμα. 
Στη συνέχεια σκάει με δύναμη, προκαλώντας ρωγ-
μές σε όλα του τα ξύλα. 
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Η θάλασσα είναι μαύρη, τα κύματα είναι ανεξέλε-
γκτα και επιτίθενται από όλες τις πλευρές. Σαν υγρά, 
τεράστια βουνά ορμούν πάνω στο καράβι του Οδυσ-
σέα. Μία βίαιη βροχή πέφτει χωρίς σταματημό και ο 
αέρας είναι τόσο δυνατός, που ξεριζώνει τα κατάρτια. 

Ο Ποσειδώνας, έχοντας βγει ο μισός έξω από το 
νερό, γελάει, με ένα γέλιο που ακούγεται σαν βουη-
τό καταιγίδας. Κρατώντας την τρίαινά του στο χέρι, ο 
εκδικητικός θεός αναδεύει τη θάλασσα όπως ανα-
κατεύουμε μία σούπα. Το καράβι τραντάζεται χωμέ-
νο μέσα στα κύματα. Το πλήρωμα κοπανιέται από τη 
μια μεριά στην άλλη, κρατώντας τους αμφορείς και τα 
δοχεία με τα τρόφιμα. Η θάλασσα βυθίζει το πλεού-
μενο πότε από τη μια και πότε από την άλλη πλευρά. 

Κάθε λεπτό οι ναύτες περιμένουν να αναποδο-
γυρίσει εντελώς. Κάτασπροι από τον φόβο τους, δεν 
μπορούν καν να φωνάξουν καθώς τους χτυπάνε τα 
τεράστια κύματα. Έχουν γραπωθεί από το τιμόνι, από 
το ξεχαρβαλωμένο κατάρτι ή από τις θέσεις όπου 
κωπηλατούσαν. 

Η καταιγίδα κρατάει μια ολόκληρη μέρα.
Όταν εξουθενωμένος και αφού πλέον ο θυμός 

του έχει ξεθυμάνει ο Ποσειδώνας κατεβαίνει πάλι 
στον βυθό, ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του βρίσκο-
νται εντελώς χαμένοι μέσα σε μία ολοσκότεινη νύχτα 
χωρίς αστέρια.

«Τα κύματα διέλυσαν το τιμόνι και το κατάρτι και 
παρέσυραν τα περισσότερα κουπιά και τις προμήθειές 
μας», διαπιστώνει ο καπετάνιος. «Δεν έχουμε τίποτα 
για να κατευθύνουμε το καράβι».

«Ας το αφήσουμε να πλεύσει μόνο του», απαντάει 
ο βασιλιάς της Ιθάκης. «Κάποια στιγμή θα βρεθού-
με σε στεριά».

«Ναι, αλλά σε ποια στεριά; Ποιος ξέρει τι μας περι-
μένει μέσα στη μαύρη νύχτα;»


