
 
 

 
 

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 
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Τάξη Γ΄ 

Όνομα___________________ 

Επώνυμο_______________            



 

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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