
 Άσκηση 1  

ΟΔΥΣΣΕΑΣ &  ΚΥΚΛΩΠΑΣ - ΔΑΒΙΔ & ΓΟΛΙΑΘ
   Αφού παρακολουθήσαμε το βίντεο ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Κύκλωπα, 
εντοπίσαμε ότι είχανε μεταξύ τους κάποιες ομοιότητες και  διαφορές. 
   Μια διαφορά ήταν ότι ο Κύκλωπας είχε μυϊκή δύναμη, λόγω του σώματος του. 
Αντίθετα, ο Οδυσσέας σε σχέση με τον Κύκλωπα είχε μεγαλύτερη δύναμη του 
νου, που τον βοηθούσε να ξεπερνά τα εμπόδια που συναντούσε και να βρίσκει 
έξυπνες λύσεις για την επιστροφή στην πατρίδα του. Ακόμα, μια άλλη διαφορά 
ήταν ότι ο Πολύφημος ήταν ένας τεράστιος γίγαντας, ενώ ο Οδυσσέας ήταν ένας 
απλός άνθρωπος. Αυτές είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ του Οδυσσέα και του 
Κύκλωπα.
   Επιπλέον, οι ομοιότητες είναι ελάχιστες. Η κυριότερη από αυτές είναι πως και οι 
δύο είναι σημαντικοί ήρωες για την εξέλιξη της ιστορίας. 
Παρατηρώντας το βίντεο με την αναμέτρηση μεταξύ του Δαβίδ και του Γολιάθ, 
ανακαλύψαμε ότι οι ομοιότητες και οι διαφορές είναι ίδιες με αυτές του Οδυσσέα 
και του Κύκλωπα.

 Άσκηση 2  

Γνωρίσματα των ηρώων της Κυκλώπειας

Οδυσσέας Κύκλωπας
Η ψεύτικη ιστορία Έβοσκε τα πρόβατα του
Το μεθύσι του Κύκλωπα Δεν έδειξε φιλοξενία στον Οδυσσέα
Η τύφλωση του Κύκλωπα Κουβαλούσε ξύλα στη σπηλιά
Η  απόδραση  από  την  σπηλιά  με  τη 
βοήθεια των προβάτων 

Σήκωσε τεράστιο λίθο

Ανθρωποφαγία
Η συνομιλία του με το κριάρι

 Άσκηση 3  

Χαρακτηρισμοί

Οδυσσέας: περίεργος, ψύχραιμος, θαρραλέος, σεβασμός στο θεσμό της ικεσίας 
και φιλοξενίας, ευσεβής προς τους θεούς, καχύποπτος και πονηρός, έξυπνος 
και ετυμόλογος, αγάπη και ενδιαφέρον για τους συντρόφους του, αφοσιωμένος 
στις ιδέες της πατρίδας και της οικογένειας. 

Κύκλωπας:  πρωτόγονος και απολίτιτιστος, ασεβής απέναντι στους θεούς και 
υβριστής,  πονηρός,  σκληρόκαρδος  και  άσπλαχνος,  εργατικός  και  τακτικός, 
αξιοθρήνητος και ταπεινωμένος.



 Άσκηση 4  
Ορισμοί Λέξεων

Οδυσσέας: μυθικός βασιλιάς της Ιθάκης.
Κύκλωπας:  γίγαντας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας με ένα μόνο μάτι στο 
μέτωπο.
Πολυμήχανος:  αυτός  που  επινοεί,  που  εφευρίσκει,  που  μηχανεύεται  πολλά 
τεχνάσματα, επινοητικός.

Μωρός: ανόητος, κουτός άνθρωπος.

Δόλος: ενέργεια με την οποία παραπλανάται κάποιος και πείθεται να κάνει 
κάτι που, ενώ ζημιώνει τον ίδιο , ωφελεί αυτόν που χρησιμοποίησε το 
τέχνασμα. Τρόπος εκμετάλευσης μιας αξιόποινης πράξης, όταν ο δράστης 
γνωρίζει από πριν τον αθέμιτο χαρακτήρα της.

 Μήτις: είναι η πρακτική και πολύτροπη νόηση, η ικανότητα δηλαδή να 
αποφασίζει κανείς γρήγορα και εύστοχα και να δρα αστραπιαία την 
κατάλληλη στιγμή, ώστε να πετυχαίνει τους στόχους του 

 Άσκηση 5  

Τα όπλα του Οδυσσέα και του Πολύφημου   
     Παρατηρώντας το βιβλίο της Οδύσσειας εντοπίσαμε ότι πραγματοποιήθηκε μια 
αναμέτρηση ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Κύκλωπα.
   Τα όπλα που χρησιμοποίησε ο Οδυσσέας ήταν η δύναμη του μυαλού του, η 
συμπαράσταση και η βοήθεια που βρήκε από τους συντρόφους του, η ιδέα για το 
ψεύτικο όνομα, το κρασί που μέθυσε τον Κύκλωπα, το κοντάρι που τον τύφλωσε 
με  τη  βοήθεια  των  συντρόφων  του   και  το  κοπάδι  με  τα  πρόβατα  που 
χρησιμοποίησαν, για να ξεφύγουν από τη σπηλιά.
   Ακόμα, είδαμε ότι και ο Πολύφημος είχε επίσης όπλα στη διάθεση του. Αυτά τα 
όπλα ήταν η τεράστια μυϊκή του δύναμη, ο λίθος που σφράγισε την έξοδο και η 
πέτρα που πέταξε στα καράβια τους, όταν ξέφευγαν.
   Τελικά,  η  δύναμη  του  μυαλού  του  πολυμήχανου  Οδυσσέα  με  τα  διάφορα 
τεχνάσματά του νίκησε τη μυϊκή δύναμη του Πολύφημου.
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