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Περιλήψεις μαθημάτων 

 
1.Το μήλο της Έριδας 

 

Δίας    πάντρεψε   Πηλέας   (βασιλιάς Φθίας) 

                                               Θέτιδα     (θαλασσινή νεράιδα) 

 

Γάμος Πήλιο, όλοι οι θεοί ήταν καλεσμένοι εκτός από την Έριδα, θεά της φιλονικίας. 

αόρατη, πήγε στο γάμο και άφησε ένα ολόχρυσο μήλο  «στην ομορφότερη»  

Ήρα Αθηνά Αφροδίτη διεκδίκησαν το μήλο. 

Δίας τις έστειλε στον Πάρη  (γιος του      Πριάμου, Τροίας) 

Ερμής: Θέλημα του Δία να διαλέξει ο Πάρης σε ποια θα δώσει το χρυσό μήλο της Έριδας. 

 

                                     Ήρα             πιο μεγάλο βασιλιά 

                                     Αθηνά           πιο γενναίο και σοφό πολεμιστή 

                                     Αφροδίτη    πιο όμορφη γυναίκα 

 

Έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη, με τη βοήθειά της έκλεψε τη γυναίκα του Μενέλαου, την 

Ωραία Ελένη. 

 

2. Η θυσία της Ιφιγένειας 
 

Μενέλαος  θύμωσε με την αρπαγή της Ελένης 

                 βοήθεια από τον Αγαμέμνονα, αδερφός και         των Μυκηνών 

Μαζεύτηκαν όλοι οι βασιλιάδες στο λιμάνι της Αυλίδας 

Διάλεξαν για αρχηγό τον Αγαμέμνονα 

Έκαναν θυσίες και περίμεναν για ευνοϊκό άνεμο. 

Τους εμπόδιζε η Άρτεμη, που ήταν θυμωμένη με τον Αγαμέμνονα (ελάφι). 

Ο μάντης Κάλχας έδωσε τη λύση : να θυσιαστεί η Ιφιγένεια, κόρη του 

Είπαν ψέματα ότι θα παντρευόταν τον Αχιλλέα, έτσι έφτασε η Ιφιγένεια με τη μητέρα της 

Κλυταιμνήστρα στην Αυλίδα. 

 

Κλυταιμνήστρα: παρακαλούσε να μην γίνει η θυσία 

Ιφιγένεια: αποφάσισε από μόνη της να θυσιαστεί για το καλό της πατρίδας. 

 

                 Στολίστηκε και πήγε στο ναό για τη θυσία και την ώρα που ήταν έτοιμος ο 

μάντης να τη μαχαιρώσει, ήρθε η Άρτεμη σε ένα σύννεφο, την πήρε και στη 

θέση της άφησε ένα ελάφι. 

Οι Αχαιοί δεν έμαθαν τι έγινε κατά τη διάρκεια της θυσίας. 
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3. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία 
 

Οι Αχαιοί πρώτα σταμάτησαν στη Δήλο (ιερό νησί Απόλλωνα) 

Μάντης του Απόλλωνα, ο Άνιος -κόρες  Οινότροπες 

‘Όταν άγγιζε το χώμα αυτό γινόταν… 

                                  Σπερμώ   σιτάρι 

                                     Οινώ   κρασί  

                                    Ελαΐδα  λάδι  

Ο Άνιος προέβλεψε ότι ο πόλεμος θα κρατούσε 10 χρόνια.  

Πρίαμος: βασιλιάς της Τροίας, γυναίκα του η Εκάβη, είχαν 50 γιους αμέτρητες κόρες. (μια 

από αυτές  η Κασσάνδρα, μάντισσα που δεν πίστευε κανένας) 

Οι Τρώες όταν είδαν τους Αχαιούς έτρεξαν στην ακρογιαλιά να τους αντιμετωπίσουν, 

αρχηγός τους: ο Έκτορας (ο μεγαλύτερος γιος του Πρίαμου) 

Θέτιδα: πρώτος που θα πατούσε το χώμα της Τροίας  νεκρός 

Οδυσσέας τέχνασμα με την ασπίδα, ξεγελασμένος ο Πρωτεσίλαος πήδηξε από το πλοίο, 

ήταν ο 1ος νεκρός του πολέμου (κοντάρι Έκτορα) 

Ποσειδώνας, Αθηνά, Ήρα με το μέρος των Αχαιών 

Απόλλωνας, Άρης, Αφροδίτη με το μέρος των Τρώων 

Ο Δίας ήταν με το μέρος των Αχαιών, πότε με των Τρώων 

Τον τελευταίο χρόνο λιγόστεψαν τα τρόφιμα για τους Αχαιούς. 

Ο Αγαμέμνονας έστειλε πλοίο να φέρει τις Οινότροπες. 

Με τη βοήθεια του Διονύσου έγιναν περιστέρια και γύρισαν στη Δήλο. 

 

 

4. Ο θυμός του Αχιλλέα 
 

9 χρόνια πόλεμος χωρίς νικητή. Το 10ο χρόνο όμως μάλωσαν ο Αγαμέμνονας και ο 

Αχιλλέας για 2 σκλάβες. 

Χρυσηίδα: σκλάβα του Αγαμέμνονα κόρη του Χρύση (ιερέας Απόλλωνα) Ο  Χρύσης ως 

ικέτης ζήτησε την κόρη του πίσω αλλά ο Αγαμέμνονας τον έδιωξε. Ο Απόλλωνας 

αποφάσισε να τιμωρήσει τους Αχαιούς και με τα βέλη του έσπειρε αρρώστια στο 

στρατόπεδό τους. Τη 10η μέρα ρώτησαν οι αρχηγοί τον Κάλχα τι συμβαίνει και εκείνος τους 

είπε ότι ο Απόλλωνας ήταν οργισμένος, που δεν σεβάστηκαν το Χρύση. 

Ο Αγαμέμνονας έστειλε πίσω τη Χρυσηίδα αλλά πήρε τη Βρισηίδα, τη σκλάβα του Αχιλλέα. 

Τότε αυτός θύμωσε και θέλησε να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα για την προσβολή, τον 

συγκράτησε όμως η Αθηνά. Ο Αχιλλέας κλείστηκε στη σκηνή του και ορκίστηκε να μην 

πολεμήσει ξανά. 
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5. Ο θάνατος του Πάτροκλου 
 

Ο Αχιλλέας δεν πολεμούσε πια  οι Τρώες ξεθάρρεψαν, αμέτρητοι Αχαιοί έπεφταν 

νεκροί. 

Αγαμέμνονας έστειλε τους Φοίνικα, Αίαντα & Οδυσσέα να τον παρακαλέσουν να 

ξαναπολεμήσει αλλά ο Αχιλλέας αρνήθηκε. 

Οι μάχες συνεχίστηκαν πιο σκληρές. Ο Έκτορας έσπασε την πύλη του στρατοπέδου 

(πέτρα), έβαλαν φωτιά σε ένα καράβι. 

Ο Αίαντας έσωσε την κατάσταση (τραυμάτισε τον Έκτορα). 

Ο Πάτροκλος παρακάλεσε τον Αχιλλέα να του δανείσει την πανοπλία του & τους 

Μυρμιδόνες για να πολεμήσει αυτός στη θέση του και να διώξει τους Τρώες. Ο Αχιλλέας 

δέχτηκε αλλά τον συμβούλεψε όταν διώξει τους Τρώες από το στρατόπεδο να γυρίσει 

πίσω. 

Όταν ο Πάτροκλος βγήκε στη μάχη, οι Τρώες τον πέρασαν για τον Αχιλλέα, 

φοβήθηκαν και το έσκασαν. Ο Πάτροκλος ξέχασε τη συμβουλή του Αχιλλέα και τους 

κυνήγησε. Τον αναγνώρισε ο Έκτορας, ξεκίνησε η μονομαχία, όπου έχασε τη ζωή του ο 

Πάτροκλος (τον τραυμάτισε πισώπλατα ο Απόλλωνας). 

Ο Έκτορας πήρε τα όπλα του Αχιλλέα και ξέσπασε μάχη για το νεκρό σώμα του 

Πάτροκλου, το πήραν τελικά οι Αχαιοί. 

Σε θρήνο ξέσπασε ο Αχιλλέας (έκλαιγαν και τα αθάνατα άλογά του, Ξάνθος & 

Βαλίος). Ήρθε η Θέτιδα να τον παρηγορήσει & του έφερε νέα πανοπλία από τον Ήφαιστο. 

 

 

6. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα 
 

Ο Αχιλλέας ζητούσε εκδίκηση για το νεκρό φίλο του. Την επόμενη μέρα βγήκε στη 

μάχη. Την ίδια στιγμή στο κάστρο της Τροίας ο Έκτορας αποχαιρετούσε την Ανδρομάχη 

(γυναίκα) & τον Αστυάνακτα (γιος) κα βγήκε και αυτός στη μάχη. 

Μόλις εμφανίστηκε ο Αχιλλέας, οι Τρώες έτρεξαν να σωθούν, άλλοι μπήκαν μέσα στα 

τείχη – άλλοι έτρεξαν στον κάμπο. Μόνο ο Έκτορας έμεινε να τον αντιμετωπίσει. Άδικα 

του φώναζαν να σωθεί (γυναίκα & γονείς). 

Αρχικά ο Έκτορας τα ‘χασε και άρχισε να τρέχει (3 γύρους της πόλης), στο τέλος 

σταμάτησε και αντιμετώπισε τον Αχιλλέα. Η μάχη ήταν σκληρή αλλά ο Έκτορας έπεσε στο 

τέλος νεκρός από το κοντάρι του Αχιλλέα. Αμέσως πήρε τα όπλα του και έδεσε το σώμα 

του από το άρμα. Το έσυρε μέχρι το στρατόπεδο. 

Την επόμενη μέρα έγινε η ταφή του Πάτροκλου. Ο Αχιλλέας έκοψε τα μαλλιά του και τα 

έβαλε να καούν μαζί με το σώμα του φίλου του. Ύστερα έπλυνε με κρασί τα οστά και τα 

έβαλε σε χρυσό δοχείο, που του είχε δώσει η Θέτιδα. 

11 μέρες ήταν άταφος ο Έκτορας, ώσπου ήρθε ο Πρίαμος με δώρα και παρακάλεσε 

γονατιστός για το σώμα του παιδιού του. Ο Αχιλλέας συγκινήθηκε, έδωσε πίσω τον Έκτορα 

και διέταξε να σταματήσει για 11 μέρες ο πόλεμος για να θρηνήσουν και οι Τρώες τον 

νεκρό τους, όπως ήταν η συνήθεια. 
 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ -  Μυθολογία  - 5η Ενότητα: Ο Τρωικός πόλεμος                                                

 

7. Το τέλος του Αχιλλέα 
 

Μετά την ταφή του Έκτορα ξεκίνησε πάλι ο πόλεμος. Ο Αχιλλέας σκότωνε τον ένα 

Τρώα μετά τον άλλο. Μια μέρα έξω από τις Σκαιές Πύλες ο Απόλλωνας συμβούλεψε τον 

Πάρη να σημαδέψει τον Αχιλλέα με ένα φαρμακωμένο βέλος στη δεξιά του φτέρνα. Μόλις 

καρφώθηκε το βέλος, ο Αχιλλέας προσπάθησε να το τραβήξει από τη φτέρνα του αλλά σε 

λίγη ώρα έπεσε νεκρός. Γύρω από το σώμα του έγινε άγρια μάχη. Τελικά κατάφεραν ο 

Οδυσσέας  και ο Αίαντας να πάρουν το νεκρό ήρωα και να τον φέρουν στο στρατόπεδο. 

Ο Απόλλωνας ήξερε ότι όταν η Θέτιδα βούτηξε τον μικρό Αχιλλέα στα νερά της 

λίμνης Στύγας για να τον κάνει αθάνατο, τον κρατούσε από τη δεξιά φτέρνα Για αυτό το 

λόγο ήταν αθάνατο όλο του το σώμα εκτός από τη φτέρνα (αχίλλειος φτέρνα)  

Πίσω στο στρατόπεδο οι Αχαιοί ξέσπασαν σε θρήνους. Ξαφνικά ακούστηκε μια βουή 

και βγήκε μέσα από τα κύματα η Θέτιδα με τις αδερφές της τις Νηρηίδες. Στάθηκαν γύρω 

από το νεκρό και για 17 μέρες μοιρολογούσαν. Μετά έκαψαν το σώμα του και τα οστά του 

τα έβαλαν στο ίδιο δοχείο με του Πάτροκλου. Μετά έγιναν αγώνες για να τον τιμήσουν. 

Λίγες μέρες μετά σκοτώθηκε και ο Πάρης από τα δηλητηριασμένα βέλη του 

Φιλοκτήτη (τα είχε δώσει ο Ηρακλής). 

 

 

 

8. Ο Δούρειος Ίππος και η καταστροφή της Τροίας 
 

Μετά το θάνατο του Αχιλλέα, οι Αχαιοί απελπίστηκαν. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας 

σκέφτηκε ένα σχέδιο. Οι Αχαιοί έφτιαξαν ένα τεράστιο ξύλινο άλογο που ήταν κούφιο. Το 

βράδυ στο άλογο κρύφτηκαν: ο Οδυσσέας, Μενέλαος, Διομήδης, Νεοπτόλεμος και άλλοι 

γενναίοι Αχαιοί. Ο Αγαμέμνονας έκαψε το στρατόπεδο και έφυγε με τα πλοία και κρύφτηκε 

πίσω από την Τένεδο. Πάνω στο άλογο έγραψαν : «Δώρο των Αχαιών στην Αθηνά». 

Επόμενο πρωί: οι Τρώες είδαν το άδειο στρατόπεδο και το άλογο, πίστεψαν ότι 

κέρδισαν τον πόλεμο και ήθελαν να βάλουν στο άλογο μέσα στην πόλη για να τους 

προστατεύει η Αθηνά. Μάταια προσπαθούσε να τους πείσει η Κασσάνδρα ότι ήταν παγίδα. 

Ο Λαοκόοντας (ιερέας Απόλλωνα) είπε « Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας» για 

να τους προειδοποιήσει αλλά 2 φίδια τον έπνιξαν μαζί με τα παιδιά του. 

Τρώες: γκρέμισαν τα τείχη, έβαλαν το άλογο μέσα και γλέντησαν χαρούμενοι όλη τη 

μέρα. Τη νύχτα βγήκαν οι Αχαιοί από το άλογο, έβαλαν φωτιές και άνοιξαν τις πύλες την 

ώρα που οι Τρώες κοιμόντουσαν. Γύρισε και ο στρατός από την Τένεδο και κατέστρεψαν 

την Τροία χωρίς να σεβαστούν τίποτα.  

Το πρωί γέμισαν με λάφυρα τα πλοία και έφυγαν για την πατρίδα τους. 
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1. Κυκλώνω το σωστό: 

 

Α. Οι Αχαιοί όρισαν αρχηγό τους τον: 

 α. Αχιλλέα β. Μενέλαο  γ. Αγαμέμνονα 

Β. Οι Αχαιοί δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν γιατί:  

 α. είχε τρικυμία  β. φυσούσε πολύ   γ. δεν φυσούσε  

Γ. Η θεά που είχε θυμώσει με τον Αγαμέμνονα ήταν η: 

 α. Αθηνά β. Άρτεμη   γ. Ήρα 

Δ. Για να φυσήξει ο Αγαμέμνονας έπρεπε την κόρη του Ιφιγένεια να την: 

     α. παντρέψει  β. θυσιάσει     γ. εξορίσει 

 

2. Απαντώ στις ερωτήσεις: 

 

Α. Ο Αγαμέμνονας ήταν βασιλιάς των… 

………………………………………………………………….. 

Β. Οι στρατιώτες του Αχιλλέα ονομάζονταν… 

………………………………………………………………….. 

Γ. Το όνομα του μάντη των Αχαιών είναι… 

………………………………………………………………….. 

Δ. Ο Ιδομενέας βασίλευε στην… 

………………………………………………………………….. 

 

3. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης: 

(Ταύρων, Άρτεμη, ελάφι, Κάλχας, Ιφιγένεια, χρυσό, βωμό, θάρρος) 

 

Η __________________ τη μέρα της θυσίας πήγε στολισμένη στο 

_______________ και με ______________ έσκυψε το κεφάλι. Ο μάντης 

_______________, αφού της έβαλε ένα ______________ στεφάνι στα μαλλιά, 

σήκωσε το μαχαίρι του. Τότε εμφανίστηκε η _____________ πάνω σε ένα 

σύννεφο, άρπαξε την κόρη και στη θέση της έβαλε ένα μικρό ________________ 

. Την Ιφιγένεια την πήγε στη χώρα των _______________ σε έναν από τους 

ναούς της.  

 

4. Ποιοι ξακουστοί Αχαιοί μαζεύτηκαν στην Αυλίδα; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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1. Η ακροστιχίδα των Αχαιών. 

1. Ιερέας στο ναό του Απόλλωνα στη 

Δήλο. 

2. Αυτό άγγιζαν οι Οινότροπες. 

3. Αρχηγός των Αχαιών. 

4. Ό,τι άγγιζε η Οινώ γινόταν 

…(αντίστροφα). 

5. Πάτησε πάνω στην ασπίδα του. 

      6. Ο Πρωτεσίλαος έπεσε νεκρός 

          από του Έκτορα το … (αντίστρ.) 
 

2. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 

α. Ο Απόλλωνας ήταν με το μέρος των Αχαιών.    

β. Ο Διόνυσος μεταμόρφωσε τις Οινότροπες σε περιστέρια.  

γ. Ο Έκτορας ήταν βασιλιάς της Τροίας.   

δ. Η Κασσάνδρα ήταν μάντισσα.     

ε. Ο πόλεμος της Τροίας κράτησε εννιά χρόνια.   

στ. Ο Πρωτεσίλαος ήταν ο δεύτερος νεκρός.   

 

3. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Ο Πρίαμος και η Εκάβη είχαν: 

 α. σαράντα γιους β. πενήντα γιους  γ. εξήντα γιους 

Β. Ο Οδυσσέας πήδηξε πάνω: 

 α. στην ασπίδα του  β. στο κοντάρι του   γ. στο θώρακά του 

          Γ. Ο Δίας ήταν με το μέρος: 

  α. των Αχαιών β. των Τρώων γ. άλλοτε των Αχαιών 

                         και άλλοτε των Τρώων 

 Δ. Τις Οινότροπες βοήθησε ο: 

  α. Απόλλωνας β. Άρης  γ. Διόνυσος 

 

4. Ποιους υποστήριζαν οι θεοί; 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

1 Α           

2 Χ           

3 Α           

4 Ι           

5 Ο           

6 Ι           
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1. Απαντώ στις ερωτήσεις. 

 

Α. Ποιου θεού ιερέας ήταν ο Χρύσης; 

………………………………………………………………….. 

Β. Πώς λεγόταν η σκλάβα του Αχιλλέα; 

………………………………………………………………….. 

Γ. Πώς λεγόταν η σκλάβα του Αγαμέμνονα; 

………………………………………………………………….. 

Δ. Ποιο ήταν το όνομα του μάντη των Αχαιών; 

………………………………………………………………….. 

 

2. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας μάλωσαν:  

 α. το δέκατο χρόνο β. τον ένατο χρόνο  γ. τον τρίτο χρόνο 

Β. Την οργή του Αχιλλέα συγκράτησε:  

 α. ο Απόλλωνας  β. η Ήρα   γ. η Αθηνά 

 Γ. Ο Αχιλλέας ορκίστηκε να: 

 α. μην ξαναπολεμήσει β. μην ξαναμιλήσει  γ. μην ξαναμαλώσει 

Δ. Ο Απόλλωνας χτυπούσε το στρατόπεδο των Αχαιών με: 

 α. την τρίαινά του β. τον κεραυνό του  γ. τα βέλη του 

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

  

       Ο Απόλλωνας τιμωρεί τους Αχαιούς.  

      Ο Αχιλλέας θυμώνει. 

      Ο Χρύσης ζητά την κόρη του. 

       Ο Αγαμέμνονας παίρνει τη Βρισηίδα. 

 

4. Τι συνέβη το δέκατο χρόνο του πολέμου και γιατί; 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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1. Η μεσοστιχίδα του Πάτροκλου. 

 

1. Ο Πάτροκλος φόρεσε του Αχιλλέα την … 
2. Ο πιο δυνατός πολεμιστής των Αχαιών. 

3. Έξω από αυτά γίνονταν άγριες μάχες. 

4. Το έσερναν δυο αθάνατα άλογα. 

5. Εκεί πήγε η Θέτιδα να πάρει την πανοπλία. 

6. Αυτός ο μάντης ήταν μαζί με τους Αχαιούς στην 

Τροία. 

7. Όταν τραυματίστηκε ο Έκτορας, η μάχη 

σταμάτησε για …. 

8. Αυτός έφτιαξε την καινούρια πανοπλία του 

Αχιλλέα (με άρθρο). 

 

9. Στρατιώτες του Αχιλλέα (αντίστροφα). 

 

 

2. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Αχιλλέας δίνει τα όπλα του στον Πάτροκλο. 

      Οι Τρώες μπαίνουν στο στρατόπεδο των Αχαιών. 

      Ο Πάτροκλος σκοτώνεται. 

       Ο Ήφαιστος φτιάχνει καινούρια πανοπλία στον Αχιλλέα.  

      Ο Αγαμέμνονας ζητά τη βοήθεια του Αχιλλέα. 

      Οι Τρώες κερδίζουν τους Αχαιούς.  

  

3. Σημειώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 

α. Ο Οδυσσέας τραυμάτισε τον Έκτορα.    

β. Η Θέτιδα ήταν η μητέρα του Αχιλλέα.    

γ. Τα άλογα του Αχιλλέα ήταν αθάνατα.     

δ. Ο Πάτροκλος δεν πήρε μαζί του τους Μυρμιδόνες.     

ε. Ο γερο-Φοίνικας ήταν πατέρα του Αχιλλέα.    
 

 

 

 

 

 

 1 Π           

 2 Α           

 3 Τ           

4  Ρ           

 5 Ο           

 6 Κ           

 7 Λ           

 8 Ο           

 9 Σ           
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1. Η ακροστιχίδα του Αχιλλέα. 

1. Γυναίκα του Έκτορα. 

2. Ο Αχιλλέας έσυρε το σώμα του Έκτορα στο … 

3. Με αυτό άλειψε τα οστά του Πάτροκλου ο 

Αχιλλέας (αντίστροφα). 

4. Εκεί χτύπησε ο Αχιλλέας τον Έκτορα. 

5. Η ταφή του Πάτροκλου ήταν … 

6. Μητέρα του Έκτορα. 

7. Έμεινε 11 μέρες ο Έκτορας. 

  

8.Βασιλιάς των Τρώων (αντίστροφα). 

 

 

 

2. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Ο Αχιλλέας χτύπησε τον Έκτορα με το: 

 α. τσεκούρι του β. κοντάρι του  γ. ξίφος του 

Β. Όταν οι Τρώες είδαν τον Αχιλλέα: 

 α. τρόμαξαν  β. όρμησαν   γ. πολέμησαν 

Γ. Ο Αχιλλέας στα χέρια του Πάτροκλου έβαλε: 

 α. την ασπίδα του β. το κράνος του  γ. τα μαλλιά του 

Δ. Το σώμα του νεκρού Έκτορα πήρε πίσω: 

 α. η Εκάβη β. ο Πρίαμος  γ. η Ανδρομάχη 

 

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Έκτορας σκοτώνεται. 

      Οι Τρώες τρέχουν να σωθούν.  

      Ο Αχιλλέας μπαίνει στη μάχη. 

       Γίνεται η ταφή του Πάτροκλου.  

      Ο Αχιλλέας παίρνει το σώμα του Έκτορα. 

      Ο Πρίαμος παρακαλεί τον Αχιλλέα. 

   Σταματάει ο πόλεμος.  
 

 

1 Α          

2 Χ         

3 Ι         

4 Λ         

5 Λ         

6 Ε         

7 Α         

8 Σ         
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1. Κυκλώνω το σωστό.  

 

Α. Το αδύνατο σημείο του Αχιλλέα ήταν:  

 α. το κεφάλι β. το χέρι  γ. η φτέρνα 

Β. Τον Πάρη τον σκότωσε ο:  

 α. Αχιλλέας  β. Φιλοκτήτης   γ. Οδυσσέας  

Γ. Οι Αχαιοί θρήνησαν τον Αχιλλέα: 

 α. επτά μέρες β. δεκαεπτά μέρες   γ. είκοσι επτά μέρες 

Δ. Τον Πάρη συμβούλεψε ο: 

     α. Δίας   β. Άρης   γ. Απόλλωνας 

 

 

 

2. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν: 

 

Μετά την ταφή του Έκτορα ξανάρχισε ο πόλεμος. Καθώς ο Αχιλλέας βρισκόταν έξω 

από τις …………………………….  …………………………. και σκότωνε τους Τρώες τον ένα μετά 

τον άλλο, τον είδε ο …………………………………… . Τότε συμβούλεψε τον ……………………………… 

να τον χτυπήσει με τα ………………………. του στη δεξιά του ……………………………… . Όταν ο 

Αχιλλέας ήταν μικρός, η μητέρα του, η ………………………….. τον είχε κάνει 

……………………………… βουτώντας τον στα νερά της λίμνης ………………………….. . Όμως η 

δεξιά του ……………………………. δεν είχε βραχεί, γιατί από εκεί τον κρατούσε. 

 

 

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Φιλοκτήτης σκοτώνει τον Πάρη. 

      Ο Αχιλλέας πηγαίνει στις Σκαιές πύλες. 

      Ο Αχιλλέας πέφτει νεκρός. 

       Οι Αχαιοί θρηνούν τον ήρωα.  

      Ο Πάρης χτυπά με το βέλος του τη δεξιά φτέρνα του Αχιλλέα. 

      Οι Αχαιοί κάνουν αγώνες προς τιμήν του Αχιλλέα. 
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1. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν.  

 

  Κασσάνδρα   Ιερέας 

  Οδυσσέας   Τένεδος 

  Δούρειος   Μάντισσα 

  Λαοκόοντας   Ίππος 

  Στρατός   Πολυμήχανος 

 

2. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 

α. Οι Αχαιοί είχαν κρυφτεί πάνω στο Δούρειο ίππο.    

β. Οι Τρώες μετέφεραν το άλογο στην ακρόπολη.     

γ. Τον Λαοκόοντα τον έπνιξαν δυο φίδια.    

δ. Οι Τρώες πίστεψαν τα λόγια της Κασσάνδρας.    

ε. Ο Οδυσσέας σκέφτηκε το Δούρειο ίππο.    

 στ.Ο Δούρειος ίππος ήταν αφιερωμένος στην Ήρα.    

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Οι Αχαιοί φόρτωσαν τα πλοία τους με λάφυρα και ξεκίνησαν για την πατρίδα. 

      Οι Αχαιοί έφτιαξαν το Δούρειο ίππο.  

      Τα μεσάνυχτα οι πολεμιστές βγήκαν από την κοιλιά του αλόγου. 

       Μερικοί Αχαιοί κρύφτηκαν στην κοιλιά του αλόγου. 

      Οι Αχαιοί κατέστρεψαν την Τροία. 

       Ο στρατός κρύφτηκε στην Τένεδο. 

 

4. Πώς έπεσε τελικά η Τροία στα χέρια των Αχαιών; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν:  

 

Πριν από πολλά χρόνια, οι ________  που κατοικούσαν τότε στην  __________, 

ενώθηκαν και με τα _______ και το ___________ τους πήγαν να κυριεύσουν την 

_________ . Έτσι άρχισε ο _________ πόλεμος που κράτησε  ________  χρόνια. 

Ήταν ο _____________ πόλεμος της αρχαιότητας. Αφορμή ήταν μια γυναίκα, η 

_________    _________ , η βασίλισσα της  __________ . 

 

 

 

2. Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: 

 

 Ο Πηλέας παντρεύτηκε τη Θέτιδα.  

 Ο Έκτορας σκότωσε τον Αχιλλέα. 

 Ο Πάτροκλος σκοτώνεται από τον Έκτορα. 

 Ο Πάρης έδωσε το μήλο στην Έριδα. 

 Η Εκάβη ήταν βασίλισσα της Τροίας . 

 

 

 

3. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα του Αχιλλέα: 

 

 

 

1. Γυναίκα του Έκτορα. 

2. Ιερέας του Απόλλωνα.                                          

3. Θυσιάστηκε η … .                                       

4. Τον έπνιξε με φίδια ο Ποσειδώνας. 

5. Τα πλοία φεύγοντας για την Ελλάδα φόρτωσαν τα  … του πολέμου.                                                         

6. Μητέρα του Έκτορα . 

7. Οι Έλληνες είχαν αρχηγό τον … . 

8. Ο πόλεμος φέρνει πολλές … .                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

Α          

Χ          

Ι          

Λ          

Λ          

Ε          

Α          

Σ          
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4. Μπορείς να επιλέξεις τη σωστή απάντηση βάζοντας() : 

 

      α. Ο Δούρειος ίππος ήταν … 

                  Σιδερένιο άλογο. 

          Ξύλινο άλογο.                                    

          Αληθινό άλογο. 

 

      β. Όταν λέμε τη φράση << μήλο της Έριδας>> εννοούμε … 

         Όμορφη γυναίκα. 

            Αιτία καβγά.  

          Νόστιμο μήλο. 

 

     γ. Ο Αχιλλέας μάλωσε με τον Αγαμέμνονα γιατί … 

         Ήθελε να γίνει αρχηγός. 

         Του πήρε τη σκλάβα Βρισηίδα. 

         Δε σεβάστηκε το Χρύση.  

 

5. Απαντώ σύντομα στις ερωτήσεις 

 

α) Ποιος σκότωσε τον  Αχιλλέα και με ποιον τρόπο; Γιατί τον χτύπησε στην 

φτέρνα; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

β) Ποιος ήρωας νομίζεις ότι  βοήθησε περισσότερο στη νίκη των Ελλήνων και πώς 

; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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1. Λύνω το σταυρόλεξο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ 

 1. Αρχηγός των Αχαιών. 1. Γυναίκα του Έκτορα. 

 2. Ήταν πολυμήχανος. 2. Γιος της Θέτιδας. 

 3. Δούρειος… 3. Βασίλισσα της Τροίας. 

 4. Βασιλιάς της Σαλαμίνας. 4. Σκότωσε τον Πάτροκλο. 

 5. Βασιλιάς της Τροίας. 5. Έκλεψε την ωραία Ελένη. 

 

2. Αντιστοιχίζω το σωστό. 

  

Οδυσσέας    Άργος 

Μενέλαος    μήλο 

Πάρης    Δούρειος ίππος 

Έκτορας    Σπάρτη 

Διομήδης    Πάτροκλος 

1 

3 

1 2 

3 

4 

2 

4 

5 

5 
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3. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Μητέρα του Αχιλλέα ήταν η: 

 α. Αφροδίτη β. Εκάβη  γ. Θέτιδα 

Β. Την κόρη του Αγαμέμνονα την έλεγαν: 

 α. Ιφιγένεια β. Κασσάνδρα  γ. Ανδρομάχη 

Γ. Το χρυσό μήλο το έστειλε η: 

 α. Θέτιδα β. Έριδα  γ. Ήρα 

Δ. Τη σκλάβα του Αγαμέμνονα την έλεγαν: 

     α. Βρισηίδα  β. Ελένη   γ. Χρυσηίδα 

 

4. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 

α. Ο Αστυάνακτας ήταν γιος του Πάρη.  

β. Ο Πάρης χτύπησε τον Αχιλλέα στη φτέρνα.  

γ. Η Εκάβη ζήτησε από τον Αχιλλέα το σώμα του γιου της.  

δ. Ο Φιλοκτήτης σκότωσε τον Πάτροκλο.  

ε. Ο Χρύσης ήταν ιερέας του Απόλλωνα.  

στ. Ο πόλεμος της Τροίας κράτησε έντεκα χρόνια.  

 

5. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 
- Στο γάμο του Πηλέα με τη Θέτιδα ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι θεοί εκτός από την 

……………………………. . 

- Την επιλογή της ομορφότερης θεάς έκανε τελικά ο ………………, το βασιλόπουλο της Τροίας. 

- Στη Δήλο ζούσε ο μάντης Άνιος με τις τρεις του κόρες τις Οινότροπες: 

……………………………………………………………………………………… 

- Η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτιδα, παρήγγειλε στον ……………… μια νέα πανοπλία για το γιο της. 

- Ο Αχιλλέας ήθελε να εκδικηθεί τον………………για το θάνατο του Πάτροκλου. Φόρεσε τότε την 

καινούρια πανοπλία που του έφερε η μητέρα του και βγήκε στη μάχη. 

- Τα οστά του Αχιλλέα τα έβαλαν στο ίδιο δοχείο με τα οστά του ……………… . 

- Τον Πάρη σκότωσε ο ………………. με τα βέλη που του είχε χαρίσει ο ……………….. . 

 

6. Γράφω με δικά μου λόγια πώς κατάφεραν τελικά οι Αχαιοί να νικήσουν τους 

Τρώες. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Τρωικός πόλεμος 
 

1. Να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα. Αν το κάνετε σωστά στις κόκκινες παύλες θα βγει 

το όνομα ενός από τους ήρωες του Τρωικού Πολέμου: 

 

1 _ _ _ _ _                     Ο …………… έκλεψε  την Ελένη της Σπάρτης. 

2 _ _ _ Λ Λ _ _ _ _         Ο θεός αυτός βοηθούσε του Τρώες. 

3 _ _ _ _ _           Η χώρα του Πάρη. 

4 _ Η _ _ Ζ _ _         «Όποιος … πολιτείες θα χτυπηθεί από συμφορά»(Ευριπίδης, Τρωάδες) 

5 _  _ Ρ _ _ _ _ _         Ο βασιλιάς της Τροίας (με άρθρο) 

6 _ _ _ Χ _ _ _         Ο μάντης των Αχαιών 

7 _ Α _ _ _ _ Ν _ _ _    Τον έπνιξε με φίδια ο Ποσειδώνας. 

8 _ _ _ _ _ _ _ _         Έδωσε τη λύση για την κατάληψη της Τροίας. 

9 _ _ _ Φ _ _ _ _         Πολλές ….. φέρνει ο πόλεμος. 

 

2. Να βάλετε στις παύλες τους αριθμούς από το 1 ως το 7, για να δείξετε τη σειρά των 

γεγονότων: 

 

...…… Το δέκατο χρόνο, οι Αχαιοί ταλαιπωρούνται από τη διαμάχη Αχιλλέα – 

Αγαμέμνονα. 

 

……… Ο Πάρης σκοτώνει τον Αχιλλέα. 

 

……… Ο Πάρης κλέβει την ωραία Ελένη από τη Σπάρτη. 

 

……… Οι Αχαιοί συγκεντρώνονται στην Αυλίδα για να εκστρατεύσουν στην Τροία. 

 

……… Οι Αχαιοί καταλαμβάνουν την Τροία με το Δούρειο ίππο. 

 

……… Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα. 

 

……… Ο Πάτροκλος παίρνει την πανοπλία του Αχιλλέα και σκοτώνεται από τον 

Έκτορα. 

 

 

3. Ποιο ήταν το τέλος του Τρωικού Πολέμου, ποιος βοήθησε σ’ αυτό και με ποιο τρόπο;  

 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………… 
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4. Να επιλέξετε και να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση: 

 

 

 Η κοιλιά του Δούρειου Ίππου ήταν κούφια γιατί: 

Α. τη φορτώσουν οι Αχαιοί με λάφυρα. 

Β. μπουν μέσα οι Αχαιοί πολεμιστές 

Γ. γίνει πιο μεγάλο το άλογο 

 

 

 Ο Πάτροκλος: 

Α. ζήτησε από τον Αχιλλέα να βγει στη μάχη 

Β. δεν ανακατεύτηκε καθόλου 

Γ. ζήτησε τα όπλα και την πανοπλία του Αχιλλέα για να βγει στη μάχη ο ίδιος. 

 

 

 Ο Αχιλλέας δε δέχτηκε να βγει στον πόλεμο εκτός εάν: 

Α. οι Αχαιοί τον παρακαλούσαν 

Β. οι Τρώες έφταναν στα καράβια του στρατοπέδου 

Γ. οι Τρώες έφταναν στα καράβια του. 

 

 

 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με ό,τι ταιριάζει: 

 

 

- Στο γάμο του Πηλέα με τη Θέτιδα ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι θεοί εκτός από την 

……………………………. . 

- Την επιλογή της ομορφότερης θεάς έκανε τελικά ο ………………, το βασιλόπουλο της 

Τροίας. 

- Στη Δήλο ζούσε ο μάντης Άνιος με τις τρεις του κόρες τις Οινότροπες: 

……………………………………………………………………………………… 

- Η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτιδα, παρήγγειλε στον ……………… μια νέα πανοπλία για το 

γιο της. 

- Ο Αχιλλέας ήθελε να εκδικηθεί τον …………………για το θάνατο του Πάτροκλου. Φόρεσε 

τότε την καινούρια πανοπλία που του έφερε η μητέρα του και βγήκε στη μάχη. 

- Τα οστά του Αχιλλέα τα έβαλαν στο ίδιο δοχείο με τα οστά του ……………… . 

- Τον Πάρη σκότωσε ο ………………. με τα βέλη που του είχε χαρίσει ο ……………….. . 
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Τ Ρ Ω Ι Κ Ο Σ    Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ 
 

 

1.Κύκλωσε τη σωστή απάντηση: 

 

 

α) Γιατί έφερε ο Αγαμέμνονας την Ιφιγένεια στην Αυλίδα; 

 

Α) Για να την παντρέψει με τον Αχιλλέα 

Β)Για να την πάρει μαζί του στην Τροία. 

Γ) Για να τη θυσιάσει στη θεά Άρτεμη. 

 

β)Γιατί ο Αχιλλέας για ένα διάστημα δεν έπαιρνε μέρος στις μάχες; 

 

Α)Γιατί ήταν άρρωστος. 

Β)Γιατί θύμωσε με τον Αγαμέμνονα, επειδή του πήρε τη Βρισηίδα. 

Γ) Γιατί φοβόταν μη σκοτωθεί. 

 

γ)Γιατί ο Πρίαμος πήγε στη σκηνή του Αχιλλέα; 

                                                                                      

Α)Για να ζητήσει το σώμα του  Έκτορα.  

Β)Για να του ζητήσει να σταματήσει ο πόλεμος. 

Γ) Για να του πει ότι θα τους δώσουν πίσω την ωραία Ελένη. 

 

 

2.Γράφω το σωστό όνομα: 

 

α)Αρχηγός των Ελλήνων στον Τρωικό πόλεμο  ……………………… 

 

β)Άρπαξε την ωραία Ελένη                           ………………………… 

 

γ)Πολέμησε στη θέση του Αχιλλέα                ……………………… 

 

δ)Επινόησε το Δούρειο Ίππο                         ……………………………. 

 

ε) Η μητέρα του Αχιλλέα                             …………………………….. 

 

στ) Έγραψε την Ιλιάδα                                  ……………………………. 
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3.Γράφω δίπλα σε κάθε όνομα τη φράση που ταιριάζει: 

 

 

Αγαμέμνονας   →   ………………………………………………… 

 

Πάτροκλος      →     ……………………………………………….. 

 

Οδυσσέας        →     ……………………………………………… 

 

Έκτορας         →       ……………………………………………. 

 

Νεοπτόλεμος    →   …………………………………………….. 

 

Μενέλαος       →      ……………………………………………….    
 

 

 

 

 

 

                         
 

 

                                                      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πηγή πληροφόρησης: .www.e-selides.gr 

 

http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=213
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

 

Iliadis  ilias 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
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