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

Θα πω στον 
Τηλέμαχο να 
πάει να βρει 
πληροφορίες για 
τον πατέρα του.



Είμαι ο Μέντης, 
ο βασιλιάς των 
Ταφίων.

Ποιος είσαι, ξένε; 



Ο  Μέντορας και ο Τηλέμαχος πάνε στην Πύλο και στην Σπάρτη.

Θα μας αφήσουν 
άραγε να μπούμε 
στην πόλη της 
Σπάρτης;

Πιστεύω πως 
ναι!



Καλυψώ, άφησε 
τον  Οδυσσέα να 
φύγει! 

Δεν θα μου 
πεις εσύ τι να 
κάνω!

 Είναι εντολή 
του Δία!

Τότε αλλάζει το 
πράγμα!



Οδυσσέα, πήρα 
την απόφαση να 
γυρίσεις πίσω!!!

Τότε αλλάζει 
το πράγμα! Δεν βαστά η 

καρδιά μου να σε 
βλέπει λυπημένο!

Εσύ με ήθελες 
μέχρι χθες 
σπίτι!!.. Τώρα 
τι έγινε;



Αναχώρηση από την  Ωγυιγία. Αρχίζει το ταξίδι της 
επιστροφής...

Σε ευχαριστώ για 
όλα, Καλυψώ!

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου 
Οδυσσέα!



Οδυσσέας και Λευκοθέα

Οδυσσέα,πάρε 
αυτό το μαντήλι 
για να σωθείς.

Θεά, θα 
υπακούσω! 



Πού βρίσκομαι; Αγαπητέ ξένε, βρίσκεσαι 
στο νησί τον Φαιάκων Α... ααα...



Μεγάλη μου τιμή 
που βρίσκομαι 
στο νησί σας!! Καλωσήρθες 

ξένε!





Ποιος είσαι, ξένε;





Κύκλωπα, πιες λίγο 
κρασί από το 
θαυμάσιο κρασί μας!



Ο πολυμήχανος Οδυσσέας τυφλώνει 
τον Κύκλωπα Πολύφημο!



Αααα...με τύφλωσε ο 
Κανένας…!!!!



Θα σε πιάσω,  άτιμε Ούτι! 
Δεν μπορείς να κρυφτείς 
από έμενα!



Αγαπητό μου πρόβατο …. έλα 
κοντά μου.



Γιατι εσυ 
κριαρι 
μου 
βγαινεις 
τελευταιο

Γιατί εσύ 
κριάρι μου 
βγαίνεις 
τελευταίο! Εσύ 
που έβγαινες 
πάντα πρώτο!



Κύκλωπα, αν σε 
ρωτήσει κάποιος 
“ποιος σου 
τύφλωσε το 
μάτι;” να πεις ο 
περίφημος 
Οδυσσέας από 
την Ιθάκη.

Το ήξερα εγώ!  Μου 
το ‘ χαν πει πως θα με 
τυφλώσει ένας 
Οδυσσέας!



Οδυσσέα,  έλα μαζί μας!!! 

Στις Σειρήνες!



              Η Ναυσικά προβληματισμένη.

 Τι κρίμα, φεύγει ο Οδυσσέας...



Οδυσσέας και Αθηνά

Οδυσσέα, 
θα σε 
βοηθήσω..



Ο ζητιάνος - Οδυσσέας στην καλύβα του Εύμαιου!



Καλοσώρισες, 
Τηλέμαχε,  από 
την Σπάρτη!!!



Οδυσσέας και Τηλέμαχος

Πατέρα μου...Εσύ 
είσαι στα αλήθεια;;;
Λείπεις τόσα χρόνια!!!

Γιε μου...Έφυγα 
και σε άφησα 
βρέφος και τώρα 
που γύρισα σε 
βλέπω παλικάρι.



Ο Οδυσσέας καθώς πηγαίνει προς το παλάτι αντικρίζει τον 
σκύλο του, τον Άργο!



Οδυσσέα μου, είκοσι 
χρόνια έχω να σε δω!



Οδυσσέας και 
Πηνελόπη, και πάλι 
ευτυχισμένοι μετά 
από 20 χρόνια!



Ο Οδυσσέας βλέπει από μακριά τον πατέρα του, τον Λαέρτη.



Ο Οδυσσέας πλησιάζει τον Λαέρτη.



                Πατέρας και γιος κλαίνε αγκαλιασμένοι!



      Με την παρέμβαση της Αθηνάς ο Οδυσσέας και οι συγγενείς των μνηστήρων συμφιλιώνονται.



Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς 
καλύτερα …..




