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• Ο Οδυσσέας με δώδεκα συντρόφους μπαίνει στη σπηλιά και 
αντιμετωπίζει τον Κύκλωπα

2
• Την άλλη μέρα ο Κύκλωπας έφαγε άλλους δύο συντρόφους και βγήκε

3

• Ο Οδυσσέας καταστρώνει σχέδιο σωτηρίας:

• α. ετοιμάζει έναν πάσσαλο

• β. δίνει κρασί στον Κύκλωπα

• γ. τον παραπλανά με το όνομα Οὖτις

• δ. τον τυφλώνει- Ο Πολύφημος ζητά βοήθεια

• ε. και οργανώνει την έξοδο από τη σπηλιά

Μπαίνοντας στη σπηλιά κοιτούσαμε έκθαμβοι το καθετί: 

γεμάτα από τυριά πανέρια καλαμένια· στις μάντρες να 

στενάζουν ερίφια κι αρνιά, με τάξη όμως μεταξύ τους 

χωρισμένα. 

Αλλά δεν έμελλε, μόλις τον είδαμε, να 

δείξει καλοσύνη στους συντρόφους. 

Τρομάζοντας τότε κι εμείς, βρεθήκαμε 

στο βάθος της σπηλιάς· 

Έπειτα φράζει το άνοιγμα, ψηλά 

σηκώνοντας τεράστιο λίθο / και βαρύ 
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«Ξένοι, ποιοι να ’στε; κι από πού σας φέρνουν 

καταδώ οι πλωτοί σας δρόμοι; μήπως για εμπόριο; 

ή όπου λάχει τριγυρνάτε 

«Εμείς, από την Τροία μισεύοντας, είμαστε Αχαιοί 

περιπλανώμενοι, που μας εχτύπησαν κάθε λογής 

ανέμοι» 

Και να, η τύχη εδώ μας φέρνει, οπού ικετεύοντας 

προσπέφτουμε 

στα γόνατά σου· ανίσως ήθελες να μας 

φιλοξενήσεις, κι ακόμη να μας δώσεις κάποιο 

δώρο, όπως το ορίζει κι η τιμή στους ξένους. 

Αλλά σεβάσου, όσο μεγάλη αν είναι η δύναμή 

σου, τους θεούς· είμαστε ικέτες σου, κι ο Δίας 

εκδικείται  και τους ικέτες και τους ξένους [...].» 

Έτσι του μίλησα, εκείνος όμως  απαντούσε μ’ 

άσπλαχνο φυσικό:  

«Είσαι μωρός, άνθρωπε ξένε· φτασμένος από 

μέρη μακρινά, εσύ 

μου παραγγέλλεις ή να φοβάμαι τους θεούς ή να 

αποφεύγω 

την οργή τους; Μάθε λοιπόν, οι Κύκλωπες δεν 

νοιάζονται 

τι λέει ο Δίας με την αιγίδα  του μήτε οι μακάριοι 

θεοί· 

είμαστε εμείς κατά πολύ πιο δυνατοί. 

Ώσπου ξεχείλισε ο Κύκλωπας τη φουσκωμένη του 

κοιλιά, μασώντας κρέας ανθρώπινο και καταπίνοντας 

άμεικτο γάλα. 

Και βγήκε με το κοπάδι του κλείνοντας με 

τον βράχο την έξοδο της σπηλιάς. 

όμως κι εγώ απομονωμένος 

βυσσοδομούσα το κακό, πώς θα μπορούσα 

εκδίκηση να πάρω. 

javascript:


Κουτσούκου Ελένη- Οδύσσεια Α’  Γυμνασίου 
 

 

 

 

 

 

Ετοίμασε έναν πάσσαλο για να τον τυφλώσει. 

Τότε κι εγώ, από πολύ κοντά, προσφώνησα τον Κύκλωπα, 

στο χέρι μου κρατώντας μια γαβάθα μαύρο κρασί: 

«Κύκλωπα, να, πιες το κρασί, τώρα που χόρτασες κρέας 

ανθρώπινο· «Κύκλωπα, με ρωτάς το ξακουστό μου τ' 

όνομα· λοιπόν κι εγώ θα σου το φανερώσω· όμως κι εσύ 

δώσε δώρο φιλόξενο, όπως το υποσχέθηκες. 

Ούτις το όνομά μου, με φωνάζουν Ούτιν 

«Τον Ούτιν θα τον φάω τελευταίον 

ανάμεσα στους άλλους του συντρόφους· 

πρώτα θα φάω τους άλλους· τώρα το 

ξέρεις το φιλόξενό μου δώρο.» Ο 

Οδυσσέας πύρωσε τον πάσσαλο στη 

φωτιά και βοηθούμενος από συντρόφους 

τύφλωσε τον Πολύφημο. 

Μούγκρισε τότε από τον πόνο 

τράβηξε από το μάτι του το αιμόφυρτο 

παλούκι 

 Οδυσσέας οργάνωσε και την έξοδο από τη σπηλιά 


