
1ο Γυµνάσιο Γαλατσίου 
 
Μάθηµα:  Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Τάξη: Α΄ Γυµνασίου 
Τµήµατα:  Α΄1 και Α΄2 
Υπεύθυνη:  Λήδα ∆ουλή 

      Με καράβι τις περιγραφές του «

µολύβια, τα παιδιά του Α1 και Α2 µας µεταφέρουν σ΄

στον συναρπαστικό κόσµο της «Οδύσσειας», µε πολύ κέφι, φαντασία ακόµα 

και  χιούµορ. Απολαύστε τους µικρούς µας καλλιτέχνες …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος: 2012
Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία 

 

 

Με καράβι τις περιγραφές του «θείου» Όµηρου και κουπιά τα χρωµατιστά 

του Α1 και Α2 µας µεταφέρουν σ΄ ένα ζωγραφικό ταξίδι 

στον συναρπαστικό κόσµο της «Οδύσσειας», µε πολύ κέφι, φαντασία ακόµα 

και  χιούµορ. Απολαύστε τους µικρούς µας καλλιτέχνες … 

: 2012-2013  

 

µηρου και κουπιά τα χρωµατιστά 

ένα ζωγραφικό ταξίδι 

στον συναρπαστικό κόσµο της «Οδύσσειας», µε πολύ κέφι, φαντασία ακόµα 



 

 

Γιαπουντζή Φανή Α΄1 

α ραψωδία, στίχοι 365-367: Γνωριμία με την Πηνελόπη  

 

Από το υπερώο ψηλά … 

 η Πηνελόπη, σκεφτική και φρόνιµη,  

από το θάλαµό της κατεβαίνει την ψηλή του σκάλα 



, 

Ζήση Ανδρέας Α΄1 

α ραψωδία, στίχοι 365-367: Γνωριμία με την Πηνελόπη  

 

Από το υπερώο ψηλά … 

 η Πηνελόπη, σκεφτική και φρόνιµη,  

από το θάλαµό της κατεβαίνει την ψηλή του σκάλα 



 

 

 

 

 

 

 

Δόση Βίκυ Α΄1 

α ραψωδία, στίχοι 369-371  

 

Κι όταν κοντά µε τους µνηστήρες βρέθηκε η θεία γυναίκα, 

στήθηκε στην κολόνα εκείνη που κρατεί στερεή τη στέγη, 

τη λαµπερή µαντίλα της τραβώντας γύρω στα µάγουλά της. 



 

 

Ζώρου Μαρία Α΄1 

α ραψωδία, στίχοι 369-371  

 

Κι όταν κοντά µε τους µνηστήρες βρέθηκε η θεία γυναίκα, 

στήθηκε στην κολόνα εκείνη που κρατεί στερεή τη στέγη, 

τη λαµπερή µαντίλα της τραβώντας γύρω στα µάγουλά της. 



 

Παναγιωτοπούλου Γεωργία  Α΄2 

ε ραψωδία, στίχοι 66-67: Ωγυγία,  το νησί της Καλυψώς  

 

Η Καλυψώ κόρωνε στη σχάρα µια φωτιά µεγάλη, 

 και µοσχοβόλαγε ένα γύρο το νησί… 



 

 

Βασιλάτου Μαρίλια Α΄1 

ε ραψωδία, στίχοι 66 και 72-74  

Στην ευρύχωρη σπηλιά … η καλλίκοµη νεράιδα κατοικούσε. 

Γύρω απ΄ τη σπηλιά θρασοµανούσε δάσος µε λεύκες, σκλήθρες 

κυπαρίσσια µυριστά. Πουλιά µε τα φτερά του τεντωµένα, 

τώρα πάνω στους κλώνους κούρνιαζαν… 



 

 

Γιάπρου Κασσιανή Α΄1 

ε ραψωδία, στίχος 70 

Εκείνη εκεί να τραγουδά µε την ωραία φωνή της 



 

 

Δόση Βίκυ Α΄1 

ε ραψωδία, στίχοι 77-78 

Κι εκεί µπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιά 

µια νιούτσικη καρπερή κληµαταριά, σταφύλια φορτωµένη. 



 

 

                        Βέργαδου Τζωρτζίνα Α΄1 

ε ραψωδία, στίχοι 81-84 

Στις δυο µεριές λιβάδια µαλακά µ΄άγριες βιολέτες 

κι άγρια σέλινα. Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ, 

κοιτάζοντας αυτό της οµορφιάς το θαύµα, θα γέµιζε 

αγαλλίαση η ψυχή του. 



 

 

 Πλέσσα Μαρία Α΄2 

ε ραψωδία, στίχοι 81-84 

Στις δυο µεριές λιβάδια µαλακά µ΄άγριες βιολέτες 

κι άγρια σέλινα. Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ, 

κοιτάζοντας αυτό της οµορφιάς το θαύµα, θα γέµιζε 

αγαλλίαση η ψυχή του. 



 

Ζώρου Μαρία Α΄1 

ε ραψωδία, στίχοι 92-94 

Μόνο το µεγαλόψυχο Οδυσσέα δε βρήκε στη σπηλιά 

όπως και πριν, έτσι και τώρα, στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε, 

τα σωθικά του τρώγοντας µε δάκρυα στεναγµούς και λύπες, 

κοιτάζοντας µε µάτια βουρκωµένα απέραντο το πέλαγος. 



 

Ζήση Ανδρέας Α΄1 

ε ραψωδία, στίχοι 92-94 

Μόνο το µεγαλόψυχο Οδυσσέα δε βρήκε στη σπηλιά 

όπως και πριν, έτσι και τώρα, στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε, 

τα σωθικά του τρώγοντας µε δάκρυα στεναγµούς και λύπες, 

κοιτάζοντας µε µάτια βουρκωµένα απέραντο το πέλαγος. 



 

Βρέκος Ταξιάρχης Α΄1 

 

ε ραψωδία Το εσωτερικό της σπηλιάς της Καλυψώς 



 

Καπουράλου Έφη Α΄1 

ε ραψωδία, στίχοι 290-291 

Στην Πέµπτη µέρα η Καλυψώ θεόµορφη τον ξεπροβόδισε  

απ’ το νησί της … 



 

Παναγιωτοπούλου Γεωργία Α΄2 

ζ ραψωδία, στίχοι 181-183 

Στο νησί των Φαιάκων, Οδυσσέας -Ναυσικά 

Κι όπως το συλλογίστηκε του φάνηκε καλύτερο 

κρατώντας την απόσταση και µε µειλίχια λόγια να την 

παρακαλέσει 

µήπως κι αν άγγιζε το γόνα της, η κόρη χολωθεί. 



 

Γιάπρου Κασσιανή Α΄1

ζ ραψωδία, στίχος 185 

Γονατιστός προσπέφτω, δέσποινά µου. 

Είσαι θνητή; Θεά; ∆εν ξέρω. 



 

οδ

 

Μπογκντάνι Έντισον Α΄2 

ι ραψωδία, στίχοι 262-264: Στη σπηλιά του Κύκλωπα Πολύφηµου 

Τροµάζοντας τότε κι εµείς, βρεθήκαµε στο βάθος της σπηλιάς΄ 

ο Κύκλωπας µπάζει τα παχιά του ζώα στο µεγάλο σπήλαιο, 

όλα που θ’ άρµεγε… 



 

 

Κούτση Κρις Α΄1 

ι ραψωδία, στίχοι 262-264: Στη σπηλιά του Κύκλωπα Πολύφηµου 

Τροµάζοντας τότε κι εµείς, βρεθήκαµε στο βάθος της σπηλιάς 

ο Κύκλωπας µπάζει τα παχιά του ζώα στο µεγάλο σπήλαιο, 

όλα που θ’ άρµεγε… 



 

Γιάπρου Κασσιανή Α΄1 

ι ραψωδία, στίχος 385 

Κύκλωπα, να, πιες το κρασί, τώρα που χόρτασες κρέας ανθρώπινο. 

να δεις και µόνος σου τι θείο ποτό έχει κρυµµένο 

το δικό µας καράβι 



 

Βασιλάτου Μαρίλια Α΄1 

ι ραψωδία, στίχος 385 

Κύκλωπα, να, πιες το κρασί, τώρα που χόρτασες κρέας ανθρώπινο. 

να δεις και µόνος σου τι θείο ποτό έχει κρυµµένο 

το δικό µας καράβι 



 

Ζώρου Μαρία Α΄1 

κ ραψωδία 

Όταν έφτασαν στο παλάτι της Κίρκης, εκείνη τους πρόσφερε µαγικό 

κυκεώνα για να ξεχάσουν την πατρίδα, και µε το µαγικό ραβδί της τους 

µεταµόρφωσε σε χοίρους 



 

Παναγιωτοπούλου Γεωργία Α΄2 

κ ραψωδία – Η Κίρκη και ο Οδυσσέας 



 

Μοσχέτα Μυρτώ Α΄2 

μ ραψωδία, στίχοι 212-213 

Έλα Οδυσσέα περίφηµε, δόξα των Αχαιών, πλησίασε, 

άραξε εδώ το πλοίο, ν’ ακούσεις τη φωνή µας… 

 



 

Γιάπρου Κασσιανή Α΄1 

π ραψωδία, στίχος 209 

Τηλέµαχε, 

Είµαι ο πατέρας ο δικός σου που εσύ για χάρη του 

στενάζεις. 



 

 

Αντασκαλίτσι Αλεξάνδρα Α΄1 

 

 

Το σύμβολο της Αθηνάς 


