
ΛΤΕΙ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΙΣΟΡΙΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6
ε
 «ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΕ  ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ» 

1.Αληηζηνηρίδσ απηά πνπ ηαηξηάδνπλ: 

Αίνινο                -              ζεόο ησλ αλέκσλ 

Λαέξηεο              -             παηέξαο ηνπ Οδπζζέα 

Πνιύθεκνο        -             Κύθισπαο 

Κίξθε                   -              κάγηζζα 

Σεηξεζίαο            -              κάληεο 

Αιθίλννο             -              βαζηιηάο ησλ Φαηάθσλ 

Καιπςώ              -              λύκθε 

Σειέκαρνο          -              γηνο ηνπ Οδπζζέα 

 

2.πκπιεξώλσ ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 

α) Ο Κύθισπαο Πνιύθεκνο έθαγε κεξηθνύο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα. 

β) Οη Λαηζηξπγόλεο βύζηζαλ όια ηα θαξάβηα ηνπ Οδπζζέα. 

γ)  Η Κίξθε κεηακόξθσζε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα  

ζε γνπξνύληα. 

δ) Ο Οδπζζέαο έκεηλε επηά ρξόληα ζην λεζί ηεο Καιπςώο. 

ε) Μεηά ην ηέινο ηνπ Σξσηθνύ πνιέκνπ πέξαζαλ είθνζη ρξόληα κέρξη λα 

θηάζεη ν Οδπζζέαο ζηελ Ιζάθε. 

ζη) Επεηδή νη ζύληξνθνη ηνπ Οδπζζέα έθαγαλ ηα βόδηα  

ηνπ Ήιηνπ, ν Δίαο έζηεηιε έλα αζηξνπειέθη θαη βύζηζε ην πινίν ηνπο.  

δ) Οη κλεζηήξεο ήζειαλ λα παληξεπηνύλ ηελ Πελειόπε θαη λα πάξνπλ ην 

ζξόλν ηεο Ιζάθεο. 

 



3. πκπιεξώλσ ηελ αθξνζηηρίδα ηεο Οδύζζεηαο:    

ΟΔΤΕΑ               Σνλ έιεγαλ πνιπκήραλν. 

ΔΙΑ                        Ο παηέξαο ησλ ζεώλ. 

ΤΟΙΛΗ      Οη ζύληξνθνη ηνπ Οδπζζέα έθαγαλ ηα βόδηα ηνπ. 

(αληίζηξνθα) 

ΕΙΡΗΝΕ               Αξπαρηηθά πνπιηά. 

ΚΤΛΛΑ                  Σέξαο κε έμη θεθάιηα. 

ΕΤΜΑΙΟ                Υνηξνβνζθόο ηνπ παιαηηνύ ηεο Ιζάθεο. 

ΙΘΑΚΗ                      Η παηξίδα ηνπ Οδπζζέα. 

ΑΘΗΝΑ                    Θεά πνπ βνεζνύζε ηνλ Οδπζζέα. 

 

4.Ποιοι θεοί βοήθηζαν ηον Οδσζζέα και ποιος θεός ηον εμπόδιζε, να 

γσρίζει ζηην παηρίδα ηοσ; 

Ο Αίνινο, ε Αζελά θαη ν Δίαο βνήζεζαλ ηνλ Οδπζζέα. Ο Πνζεηδώλαο 

όκσο δεκηνπξγώληαο ηξηθπκία κε ηελ ηξίαηλά ηνπ θαηέζηξεςε ηε ζρεδία 

ηνπ Οδπζζέα. Ο ζεόο ηεο ζάιαζζαο είρε ζπκώζεη κε ηνλ Οδπζζέα, 

επεηδή είρε ηπθιώζεη ην γην ηνπ ηνλ Πνιύθεκν. 

5.Ποιος ήηαν ο μεγαλύηερος κίνδσνος ποσ ανηιμεηώπιζε ο Οδσζζέας; 

Ο κεγαιύηεξνο θίλδπλνο πνπ αληηκεηώπηζε ν Οδπζζέαο ήηαλ ζην λεζί 

ησλ Κπθιώπσλ. Ο Κύθισπαο Πνιύθεκνο είρε θπιαθίζεη ηνλ Οδπζζέα 

θαη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ κέζα ζηε ζπειηά ηνπ θαη γιίησζαλ ράξηλ ηεο 

εμππλάδαο ηνπ Οδπζζέα. 

6.Να ζτολιάζεηε ηη ζσμπεριθορά ηων μνηζηήρων. 

Οη κλεζηήξεο δε ζπκπεξηθέξνληαλ ζσζηά, δηόηη ελώ ε Πελειόπε δελ 

ηνπο ήζειε ζην παιάηη εθείλνη ζπλέρηδαλ λα πεγαίλνπλ. 

Καηαζπαηαινύζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπ Οδπζζέα θαη πίεδαλ ηελ Πελειόπε 

λα παληξεπηεί έλαλ από απηνύο, γηα λα πάξνπλ ηνλ ζξόλν ηνπ Οδπζζέα. 

 

 


