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Δίκιο έχεις, 
Αθηνά!

Λοιπόν,  Δία, 
πρέπει να 
μιλήσουμε για 
τον Οδυσσέα!



Η Αθηνά κατευθύνεται προς την Ιθάκη, στο 
παλάτι του Οδυσσέα.



Λοιπόν, 
Τηλέμαχε, 
πρέπει να βρεις 
πληροφορίες για 
τον πατέρα σου!

Θα ακολουθήσω 
τη συμβουλή 
σου, ξένε μου!



                                                              
Ο  Μέντορας και ο Τηλέμαχος στον δρόμο για την Πύλο και την Σπάρτη



Γεια σου, 
Καλυψώ, 
πρέπει να 
σου μιλήσω!

Γεια σου, 
Ερμή. Σε 
ακούω...!

Εμείς οι 11  θεοί του 
Ολύμπου αποφασίσαμε 
πως πρέπει να αφήσεις 
τον Οδυσσέα να γυρίσει 
στην πατρίδα του! 

Με ζηλεύετε, επειδή 
έχω κάποιον που 
τον αγαπώ και με 
αγαπά! Αλλά, επειδή 
δε  θέλω την οργή 
σας, θα τον αφήσω! 



Οδυσσέα, 
πήρα την 
απόφαση να σε 
αφήσω να 
γυρίσεις στην 
πατρίδα σου!

Λες 
ψέματα!

Όχι, Οδυσσέα, 
σου τ’ ορκίζομαι!

Καλά, σε 
πιστεύω!



Την επόμενη μέρα

Γεια σου, 
Καλυψώ!

Γεια σου, 
Οδυσσέα!



Οδυσσέας και Λευκοθέα

Πάρε αυτό το μαντήλι, 
δέσε το στο στήθος σου 
και κολύμπα μέχρι τη 
στεριά. Ύστερα άφησε 
το προς τη θάλασσα 
χωρίς να το κοιτάς!



Τι να κάνω τώρα να πέσω 
στα γόνατα να την 
παρακαλέσω ή να την 
παρακαλέσω από 
απόσταση;

Γεια σου ξένε. 
Τι ζητάς;

Οδυσσέας και Ναυσικά



Γεια σας! Μήπως θα 
μπορούσατε να μου 
δώσετε κάτι να φορέσω, 
να μου πείτε πού 
βρίσκομαι και να με πάτε 
στο παλάτι του βασιλιά; 

Ξένε ό,τι ζητάς θα σου το δώσω 
και στο παλάτι θα σε πάω. 
Βρίσκεσαι στο νησί των 
Φαιάκων. Εγώ είμαι η Ναυσικά, 
κόρη του βασιλιά Αλκίνοου!



       Βασιλιά. τώρα 
θα σου διηγηθώ κάποιες 
από τις περιπέτειες μου! 



Μήπως θα 
μπορούσατε να μου 
πείτε που είναι το 
παλάτι;

Από εκεί!

Ευχαριστώ! Παρακαλώ!



Ποιος είσαι ξένε?



Η πρώτη περιπέτεια 
που θα σου διηγηθώ 
είναι στη χώρα των 
Κυκλώπων!

O 
Oδύσσεας 
άρχισε να 
διηγείται...

Αρχικά του έδωσα 
λίγο από το 
καλύτερο κρασί 
μου...



 Μετά αφού μέθυσε με το 
κρασί τον πήρε ο ύπνος. 
Εμείς όταν τον είδαμε να 
κοιμάται πήραμε έναν 
πάσσαλο, τον ξύσαμε στην 
κορυφή για να γίνει μυτερό. 
Μετά πήγαμε σιγά σιγά 
κοντά στον Κύκλωπα και του 
το καρφώσαμε στο μάτι...



Ο Οδυσσέας 
επιτέλους 
τύφλωσε τον   
Πολύφημο



Γιατί, κριάρι 
μου, έμεινες 
τελευταίο…, 
εσύ που 
πήγαινες 
πάντα 
πρώτο;



Κάντε ησυχία
άντρες, για να 
μην μας ακούσει 
ο Κύκλωπας!

Πού  είναι 
ο Ούτις;



Ελάτε πρόβατα 
μου να βοσκήσετε  
Γιατί,  αν βρω τον 
Ούτι,  θα του φάω 
ακόμα και τα 
κόκαλά του.



Κύκλωπα, σε 
ξεγέλασα! Δεν 
είμαι ο Ούτις, 
είμαι ο 
Οδυσσέας.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΑΑΑ !!!



Μια άλλη περιπέτεια που 
πέρασα ήταν στις Σειρήνες, 
που προσπαθούσαν να με 
αιχμαλωτίσουν με το τραγούδι 
τους!



              Η Ναυσικά

Τι όμορφος που 
είναι ο 
Οδυσσέας! Γιατί 
να φύγει; 



Γεια σου, 
Αλκίνοε, 
θα τα 
ξαναπούμε
!!

Γεια σου Οδυσσέα!



Οδυσσέας και Αθηνά

Γεια σου, Οδυσσέα, για 
να εξοντώσεις τους 
μνηστήρες πρέπει να 
ενωθείς με το γιο σου τον 
Τηλέμαχο!

Ευχαριστώ, Αθηνά, για 
τις συμβουλές σου. Θα 
τις ακολουθήσω!



Ο Οδυσσέας ζητιάνος στην καλύβα του Εύμαιου

Ποιος είσαι, 
γέροντα;

Ένας 
ζητιάνος!



Γεια σου, 
Τηλέμαχε! 
Πέρνα μέσα! 



Οδυσσέας και Τηλέμαχος

Τηλέμαχε, δεν έχουμε 
χρόνο για χάσιμο!
 

Εντάξει, πατέρα, δώσε 
μου οδηγίες!



Είχα τόσα 
χρόνια να δω 
τον Άργο! Έχει 
γεράσει πολύ!

Επιτέλους, 
βλέπω το 
αφεντικό 
μου μετά 
από τόσα 
χρόνια!



Αυτός 
σίγουρα είναι 
ο Οδυσσέας. 
Αυτό το 
σημάδι είναι 
του Οδυσσέα!

 Η Ευρύκλεια 
σίγουρα με έχει 
γνωρίσει!



 Βοήθεια!
Οδυσσέα, 
λυπήσου με!

 Μη, γιατί 
μου το 
κάνεις 
αυτό, 
Οδυσσέα!



 Θα σας 
σκοτώσω 
όλους!

 Ααααα... μη 
Οδυσσέα μη το 
κάνεις αυτό!



Οι υπηρέτριες της 
Πηνελόπης, βουβά 
πρόσωπα

Φίλα με, άντρα 
μου,  Οδυσσέα!



Ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη πολύ 
ευτυχισμένοι!



Ορίστε, καλέ 
μου νέε!
Τι θέλεις να 
μου πεις;

Γέροντα..
Θέλω να 
σου 
μιλήσω.



Λαέρτη, 
πατέρα, 
ήρθα!!! Γιε μου, 

καλωσόρισες!



Αγαπημένε 
μου 
πατέρα..!!!Αχ γιε 

μου... Και 
να  ξέρες 
πόσο πολύ 
μου 
έλλειψες...



Η Αθηνά και ο Δίας επεμβαίνουν και σταματούν τις συγκρούσεις  ανάμεσα στον Οδυσσέα και τους 
συγγενείς των μνηστήρων.

Ιθακήσιοι, 
σταματήστε τις 
μάχες και 
συμφιλιωθείτε!!!



Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς 
καλύτερα!


