
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6θ «ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΕ  ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ» 

Όνομα:__________ 

Επίκετο:_________ 

Ημερομθνία:_____ 

Παρακολουκοφμε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=MJGtcagfcbU 

και πραγματοποιοφμε τισ εξισ αςκιςεισ:  

1.Αντιςτοιχίηω αυτά που ταιριάηουν: 

Αίολοσ                               μάντθσ 

Λαζρτθσ                            γιοσ του Οδυςςζα 

Πολφφθμοσ                      βαςιλιάσ των Φαιάκων 

Κίρκθ                                 κεόσ των ανζμων 

Σειρεςίασ                          πατζρασ του Οδυςςζα  

Αλκίνοοσ                           Κφκλωπασ 

Καλυψϊ                            μάγιςςα  

Σθλζμαχοσ                        νφμφθ 

 

2.υμπλθρϊνω τα κενά με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ: 

α) Ο Κφκλωπασ ………………… ζφαγε μερικοφσ ςυντρόφουσ του Οδυςςζα. 

β) Οι ……………………. βφκιςαν όλα τα καράβια του Οδυςςζα. 

γ)  Η Κίρκθ μεταμόρφωςε τουσ ςυντρόφουσ του Οδυςςζα  

ςε ……………… 

δ) Ο Οδυςςζασ ζμεινε ………….. χρόνια ςτο νθςί τθσ Καλυψϊσ. 

ε) Μετά το τζλοσ του Σρωικοφ πολζμου πζραςαν …………. χρόνια μζχρι 

να φτάςει ο Οδυςςζασ ςτθν Ικάκθ. 

ςτ) Επειδι οι ςφντροφοι του Οδυςςζα ζφαγαν τα …………...  

https://www.youtube.com/watch?v=MJGtcagfcbU


του …………., ο Δίασ ζςτειλε ζνα αςτροπελζκι και βφκιςε το πλοίο τουσ.  

η) Οι ……………..ικελαν να παντρευτοφν τθν Πθνελόπθ και να πάρουν το 

κρόνο τθσ Ικάκθσ. 

 

3.υμπλθρϊνω τθν ακροςτιχίδα τθσ Οδφςςειασ:    

Ο _ _ _ _ _ _         Σον ζλεγαν πολυμιχανο. 

Δ _ _ _                   Ο πατζρασ των κεϊν. 

Τ _ _ _ _                   Οι ςφντροφοι του Οδυςςζα ζφαγαν τα βόδια   του.  

(αντίςτροφα) 

 _ _ _ _ _ _ _         Αρπαχτικά πουλιά. 

 _ _ _ _ _               Σζρασ με ζξι κεφάλια. 

Ε _ _ _ _ _ _            Χοιροβοςκόσ του παλατιοφ τθσ Ικάκθσ. 

Ι _ _ _ _                    Η πατρίδα του Οδυςςζα. 

Α _ _ _ _                  Θεά που βοθκοφςε τον Οδυςςζα. 

 

4.Ποιοι κεοί βοικθςαν τον Οδυςςζα και ποιοσ κεόσ τον εμπόδιςε, να 

γυρίςει ςτθν πατρίδα του; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.Ποιοσ ιταν ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ που αντιμετϊπιςε ο Οδυςςζασ; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.Να ςχολιάςετε τθ ςυμπεριφορά των μνθςτιρων. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μακαίνω καλά τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: 

Ο ςπουδαίοσ ποιθτισ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ Όμθροσ, ζγραψε δφο 

ποιθτικά ζργα (ζπθ) τθν Ιλιάδα και τθν Οδφςςεια. Η Ιλιάδα πιρε το 

όνομά τθσ από το Κλιον (Σροία) και περιγράφει τα γεγονότα του Σρωικοφ 

πολζμου. Η Οδφςςεια πιρε το όνομά τθσ από τον πολυμιχανο βαςιλιά 

τθσ Ικάκθσ, τον Οδυςςζα. Η Οδφςςεια περιγράφει τισ περιπζτειεσ που 

ζηθςε ο Οδυςςζασ, ταξιδεφοντασ για είκοςι ολόκλθρα χρόνια μζχρι να 

επιςτρζψει ςτθν Ικάκθ. 

 


