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 Ο θεός Ύπνος σύμφωνα με τους Αρχαίους Έλληνες είναι γιος 
της Νύχτας και του Ερέβους. Σύμφωνα με τον Ησίοδο στη 
Θεογονία ο Ύπνος και ο δίδυμος αδελφός του, ο Θάνατος, ήταν 
«δεινοί Θεοί», που κατοικούσαν στον Τάρταρο, όπου ο Ήλιος 
ποτέ δεν τους βλέπει.  

 Ο Ύπνος λατρευόταν πολύ στην κυρίως Ελλάδα. Σημαντικά 
κέντρα της λατρείας του ήταν η Επίδαυρος, η Τροιζήνα και η 
Ολυμπία. 

 Τον Ύπνο τον φαντάζονταν νέο, ωραίο, με φτερά στους ώμους, 
να αποκοιμίζει τους κουρασμένους, καθώς τους ραντίζει με ένα 
κλαδί μουσκεμένο από τη δροσιά της λήθης ή καθώς τους 
ποτίζει από ένα κέρας υπνωτικούς χυμούς ή απλά κουνώντας τα 
φτερά του.  

 



Άλλοτε πίστευαν ότι τριγύριζε σαν ένας όμορφος νέος 
αθόρυβα στη Γη στέλνοντας στους ανθρώπους γλυκά 
όνειρα ή ότι κοιμόταν σε μια κλίνη και άλλοτε τον 
φαντάζονταν ως δαίμονα με φτερά, που μετέφερε ένα 
νεκρό μαζί με το Θάνατο. 

Η Πασιθέη που ήταν η θεά της χαλάρωσης και της 
ξεκούρασης, ήταν πολύ επιθυμητή στον θεό Ύπνο. Ο 
Ύπνος με την αγαπημένη του Πασιθέη έκαναν παιδιά 
τους Όνειρους. Οι Όνειροι είναι: ο Μορφεύς, ο 
Ίκελος, ο Φοβήτωρ και ο Φάντασος.  





 Ραψωδία α στ. 405-406, Μετά τον θρήνο της Πηνελόπης για τον Οδυσσέα 

   τα μάτια λάμποντας (η Αθηνά) , κλείνει τα βλέφαρά της (της Πηνελόπης), 

   σταλάζοντας ύπνο γλυκό. 

 Ραψωδία ε στ. 526-528, Ο αγώνας του Οδυσσέα για έξοδο στη στεριά της Σχερίας 

    Οδυσσέας : Αν πάλι ανέβω την πλαγιά στο δάσος το βαθύσκιωτο, 

                 αν σε φυλλωσιές πυκνές πέσω να κοιμηθώ, πες πως το κρύο  

                 κι ο κόματος μ’αφήνουν, κι επέρχεται ύπνος γλυκός· 

 Ραψωδία ε στ. 550-552, Η διανυκτέρευση του Οδυσσέα στη Σχερία 

    Τότε κι η Αθηνά χύνει στα μάτια του (του Οδυσσέα) τον ύπνο, 

    γρήγορη ανάπαυση από τον μόχθο και τον κάματό του. 

   Κι ο ύπνος σφράγισε τα βλέφαρά του. 

 

 

Η Πηνελόπη όπως αναπαριστάται 

στο Βατικανό, Ρώμη 



 Ραψωδία ι στ. 414-415 

     Μιλώντας (ο Κύκλωπας) , πέφτει πίσω ανάσκελα, με τον χοντρό λαιμό γερτό  

     στο πλάι, κι αμέσως βυθίστηκε στον ύπνο, που μας δαμάζει όλους. 

 Ραψωδία κ (περίληψη) 

Στην Αιολία, ο Αίολος, ο θεός των ανέμων, δώρισε στον ήρωα έναν ασκό, όπου 

είχε κλείσει όλους τους ενάντιους ανέμους. Όμως τον συνεπήρε τον ήρωα 
ύπνος γλυκός και οι σύντροφοι, νομίζοντας ότι ο ασκός έκρυβε θυσαυρό, τον 

άνοιξαν· αμέσως ξεχύθηκαν οι άνεμοι και ξέσπασε τρικυμία που τους γύρισε πάλι 

στον Αίολο. 

Αίολος, πίνακας του 

Alexandre Jacovleff Ο Αίολος 



 Ραψωδία λ στ. 426-428, Η απήχηση της αφήγησης του Οδυσσέα 

στους Φαίακες 

    Οδυσσέας: Αλκίνοε βασιλιά, που διαπρέπεις σ’ όλον τον λαό σου, 

                   έχουν την ώρα τους κι οι διηγήσεις που μακραίνουν. 

                   Έχει την ώρα του και ο ύπνος. 

 Ραψωδία μ (περίληψη) 

Όταν φτάσανε στο νησί του Ήλιου οι θεοί έστειλαν στον Οδυσσέα ύπνο 
γλυκό. Έτσι, οι σύντροφοί του έσφαξαν τα καλύτερα βόδια του Ήλιου για να τα 

φάνε. Όταν ξύπνησε ο Οδυσσέας, αναστέναξε διαμαρτυρόμενος στους θεούς για 

τον ύπνο που του είχαν στείλει. 

 

«Ο Οδυσσέας στην αυλή του Αλκινόου». 

Ζωγραφικός πίνακας (1813-1815) του 

Francesco Hayez. 



 Ραψωδία ν (περίληψη) 

Αφού το βράδυ το καράβι απέπλευσε από τη Σχερία, οι Φαίακες μαζί με τον 

Οδυσσέα ταξίδευαν όλη τη νύχτα και την αυγή (35η μέρα τώρα της Oδύσσειας) 

έφτασαν στην Iθάκη. Oι ναύτες απόθεσαν στο λιμάνι του Φόρκυνα 
βυθισμένο ακόμη στον ύπνο τον Oδυσσέα, άφησαν παράμερα και τα δώρα 

και πήραν τον δρόμο της επιστροφής. 

 Ραψωδία ν στ. 210-212, Το ξύπνημα του Οδυσσέα στην Ιθάκη (35η 

μέρα της Οδύσσειας) 

    Τότε κι ο Οδυσσέας ξυπνά από τον ύπνο που κοιμόταν  

    στα χώματά του· κι ωστόσο δεν αναγνώρισε την πατρική του γη,  

    τόσον καιρό που έλειψε στα ξένα. 

 Ραψωδία ν στ. 318, Η συνάντηση με την Αθηνά και η αναγνώριση της 

Ιθάκης από τον Οδυσσέα 

    Οδυσσέας: Βυθίστηκα τότε κι εγώ σ’ ύπνο γλυκό από την τόση κούρασή 
μου. 

 

 



 Ραψωδία σ (περίληψη), Πυγμαχία Οδυσσέα-Ίρου 

Η Αθηνά φρόντισε για τον καλλωπισμό της Πηνελόπης στον ύπνο της και την 
υποκίνησε να παρουσιαστεί στους μνηστήρες, που μόλις την είδαν τους συνεπήρε ο πόθος 
να την παντρευτούν, εκείνη όμως στράφηκε στον γιο της και τον μάλωσε που επέτρεψε να 
συρθεί ο «ξένος» «σε πάλη αισχρή». 

 Ραψωδία ψ στ. 380-381, Ο Οδυσσέας αναφέρεται στην Πηνελόπη για τα 
παθήματά του 

Ήταν αυτή η τελευταία του (του Οδυσσέα) λέξη, καθώς ύπνος γλυκύς, λυσιμελής τον 
έπιασε, κι έλυσε τις φροντίδες της ψυχής του. 

 

 

Πυγμαχία Ίρου και Οδυσσέα 



 

 

 

 

Ομήρου Οδύσσεια, τ 559-566 
 

Η Πηνελόπη λέει χαρακτηριστικά: 

 

« έχουμε, ώ ξένε, ονείρατα ζαβά, με κούφια λόγια, 

κι απ' όσα ονειρευόμαστε, σωστά δε βγαίνουν όλα. 

Δυό θύρες τ' αλαφροΐσκιωτα τα όνειρα έχουν πάντα 

με κέρατο φτιαστή τη μιά, με φίλντισι την άλλη 

όσα όνειρα απ’ το φίλντισι το πριονιστό διαβαίνουν, 

χαμένα είναι κι ανώφελα, και τους θνητούς γελάνε. 

πάλε όσα απ' τα καλόξεστα τα κέρατα περάσουν, 

αληθινά του βγαίνουνε του ανθρώπου που τα βλέπει». 
 



 Ραψωδία υ (περίληψη), Η πρώτη νύχτα του Οδυσσέα στο 

παλάτι 

Τον Οδυσσέα τον πήρε ο ύπνος τη στιγμή που η Πηνελόπη ξυπνούσε –

είχε δει σε όνειρο τον Oδυσσέα όπως της τον είχε περιγράψει ο «ξένος»– 

και κλαίγοντας προσευχόταν στην Άρτεμη να της πάρει τη ζωή, για να 

αποφύγει έναν γάμο που δεν ήθελε. Έτσι, ο Oδυσσέας ακούγοντας στον 

ύπνο του το κλάμα της, του φάνηκε πως ήταν κοντά του.  

Η Πηνελόπη και οι μνηστήρες από τον John 

William Waterhouse (1912) 

Ο Οδυσσέας ως «ζητιάνος» 



 Η μεγάλη σημασία και δύναμη του Ύπνου φαίνεται στην 
Ιλιάδα, στη ραψωδία Ξ, αφού καταφέρνει να ξεγελάσει ακόμη 
και το Δία και να τον αποκοιμίσει καθορίζοντας έτσι την 
τροπή και το αποτέλεσμα της μάχης υπέρ των Αχαιών, 
γεγονός που ήταν αντίθετο με τη βούληση του Δία.  

 

 Ραψωδία Ξ, Η εξαπάτηση του Δία 

Η Ήρα, για να αποσπάσει την προσοχή του Δία, έτσι ώστε ο 
Ποσειδώνας να βοηθήσει τους Αργίτες ανενόχλητος, βάζει σε ενέργεια 
τα θέλγητρά της. Καλλωπίζεται, φοράει τα κοσμήματά της, δανείζεται μ' 
ένα μικρό ψέμα τη μαγική ζώνη της Αφροδίτης και πετυχαίνει τη 
συνεργασία του Ύπνου. Παρασύρει έτσι τον Δία πάνω στην Ίδη σ' ένα 
ερωτικό παιχνίδι, καθώς είναι κρυμμένοι και οι δυο μέσα σ' ένα χρυσό 
σύννεφο. Ύστερα από αυτό ο Κρονίδης αποκοιμιέται βαθιά. Αμέσως ο 
Ύπνος ειδοποιεί τον Ποσειδώνα ότι μπορεί ελεύθερα πλέον να 
βοηθήσει τους Έλληνες. 



Ήρα & Δίας 



Συγκεκριμένα: 

Η ΄Ηρα επισκέπτεται τον  Ύπνο στη Λήμνο πού κατοικούσε. Τον 

προσφωνεί «άρχοντα, βασιλιά όλων των θεών και των ανθρώπων» 

για να τον πείσει και γιατί ήθελε να επηρεάσει την εξέλιξη του 

Τρωικού Πολέμου, αλλά ο Ύπνος το σκέφτεται να τα βάλει με τον 

αρχηγό των θεών, τον Δία, διότι είχαν προηγούμενα από το 

παρελθόν. Πείθεται τελικά να το κάνει, αφού όμως πρώτα η Ήρα 

του ορκίστηκε να τον παντρέψει με μία από τις νεότερες Χάριτες, 

την γλυκιά Πασιθέη, πού τόσο επιθυμούσε. Ο Ύπνος με την Ήρα 

αναχωρούν μαζί για να βρουν τον Δία. Η Ήρα σκορπάει στην 

καρδιά του Δία «γλυκιά αγάπη και επιθυμία» και ο Ύπνος 

μεταμορφωμένος σε πουλί, τον αποκοιμίζει.  





 Ραψωδία ζ (περίληψη)-προικονομία , Ο Οδυσσέας 
ναυαγός στη Σχερία 

Αφού ο Οδυσσέας βγήκε ναυαγός στη Σχερία και ενώ κοιμάται 
στα ξερά φύλλα των θάμνων κοντά στο ποτάμι, η Αθηνά 
παροτρύνει στο όνειρο την έφηβη βασιλοπούλα των Φαιάκων να 
πάει να πλύνει τα ρούχα, γιατί πλησιάζει η ώρα του γάμου της. 

 Ραψωδία τ (περίληψη), Συνομιλία του «ζητιάνου» με την 
Πηνελόπη 

Η Πηνελόπη στη συνομιλία της με τον «ξένο» (δηλαδή τον 
Οδυσσέα) διηγήθηκε κι ένα όνειρο, που ο «ξένος» το εξήγησε ως 
προμήνυμα της άφιξης του Οδυσσέα και του θανάτου των 
μνηστήρων. 



1. Γενικά ο Όμηρος χρησιμοποιεί τα όνειρα ως μέσο 
προώθησης του μύθου και στα δύο έπη. 

2. Στη ραψωδία ζ το όνειρο της Ναυσικάς σταλμένο 
από την θεά Αθηνά είναι αυτό που θα προκαλέσει τη 
συνάντηση του Οδυσσέα με τη Ναυσικά στο ποτάμι. 

3. Στη ραψωδία τ, το όνειρο παρουσιάζεται ως 
προφητεία. 

4. Στη ραψωδία υ, συμπεραίνουμε πως στα όνειρα 
προβάλλονται τα προβλήματα της καθημερινότητας 
και οι επιθυμίες των ανθρώπων. 

 



Ραψωδία Β (περίληψη), Η επίσκεψη του 
Ονείρου  

Ο Δίας για να οδηγηθούν οι Αχαιοί στην ήττα, ώστε να 
ζητήσουν τη βοήθεια του Αχιλλέα στέλνει στον 
Αγαμέμνονα τον ολέθριο Όνειρο με τη μορφή του 
Νέστορα και τον προτρέπει να επιτεθεί στους Τρώες, 
γιατί τάχα ήρθε η ώρα να τους νικήσει. Ο Ατρείδης, 
που δεν αντιλαμβάνεται την παγίδα, διηγείται το όνειρο 
στους άλλους αρχηγούς και τους ανακοινώνει την 
πρόθεσή του να εξαπολύσει γενική επίθεση.  



 Οι Όνειροι είναι οι θεοί των ονείρων. Κατοικούσαν στις 

ακτές του ωκεανού, στη Δύση, σε ένα σπήλαιο κοντά στα 

σύνορα του Άδη. Οι όνειροι, έστελναν τα όνειρα στους 

θνητούς, μέσα από δύο πύλες που βρίσκονταν εκεί. Η μία 

πύλη ήταν φτιαγμένη από Κέρατο, και από αυτή έστελναν 

τα αληθινά όνειρα (προμηνύματα), ενώ από τη δεύτερη 

που ήταν φτιαγμένη από Ελεφαντόδοντο, έστελναν τα 

ψεύτικα όνειρα. 

 



 Το όνομα, βγήκε από τη λέξη "Μορφή" και σχετίζεται με 
την ικανότητά του να παίρνει οποιαδήποτε ανθρώπινη 
μορφή και να εμφανίζεται στα όνειρα. Έχει την ιδιότητα να 
στέλνει εικόνες στα όνειρα ή στα οράματα των ανθρώπων, 
να τα διαμορφώνει, και να μορφοποιεί τα όντα που 
κατοικούν σε αυτά. Η δράση του Μορφέα είναι 
πρωταγωνιστική, αλλά όχι αποκλειστική. Ο Μορφέας είναι 
ο πιο ισχυρός από τους υπόλοιπους, για αυτό και είναι ο 
μοναδικός θεός που μπορεί να επέμβει στα όνειρα των 
βασιλιάδων και των ηρώων, ενώ όπως λένε μετέφερε τα 
μηνύματα των θεών στους θνητούς, με τη μορφή ονείρων. 



Η Νύχτα και ο Μορφέας 

Johannes Schilling 



 Κάνει τα όνειρα τρομακτικά. Είναι η προσωποποίηση του εφιάλτη, 

και παίρνει μορφή τεράτων ή τρομακτικών ζώων. 

 

 



Φάντασος: Παράγει τα δυσνόητα και πλασματικά όνειρα, 
ενώ εμφανίζεται χωρίς ζωτική μορφή. Είναι η 
προσωποποίηση της φαντασίας. Είναι αυτός που σκηνοθετεί 
εκείνα τα ακαταλαβίστικα όνειρα που όλοι οι θνητοί 
βλέπουν κι όταν ξυπνούν σκέφτονται «τι ήταν τώρα αυτό 
που είδα». Ο Φάντασος δεν είναι μορφή αλλά ουσιαστικά ο 
Όνειρος που δημιουργεί τις παράδοξες κι ανεξήγητες 
εικόνες τους. 

 

 Ίκελος: Βοηθάει τις πτυχές των ονείρων που απεικονίζουν 
τη πραγματικότητα, κάνοντάς τα ρεαλιστικά. Είναι ο 
ρεαλιστής αδερφός. 

 



 
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΟΕΔΒ 2014 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


