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Πίνακας Περιεχοµένων

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

EΝΟΤΗΤΑ 1: 

    Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1. Η Τιτανοµαχία

2. Οι θεοί του Ολύµπου

3. Οι θεές του Ολύµπου

4. Ο Προµηθέας, η Πανδώρα, 
ο ∆ευκαλίωνας και η Πύρρα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

    Ο ΘΗΣΕΑΣ

1. Ο Θησέας, το βασιλόπουλο 
     της Τροιζήνας

2. Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο

3. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:

    Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

1. Η γέννηση του Ηρακλή

2. Το λιοντάρι της Νεµέας

3. Η Λερναία  Ύδρα και ο κάπρος 
     του Ερύµανθου

4. Το ελάφι µε τα χρυσά κέρατα, 
οι Στυµφαλίδες όρνιθες, 

5. Κι άλλοι άθλοι

6. Ο κέρβερος του  Άδη 
και τα χρυσά µήλα των Εσπερίδων

7. Το τέλος του Ηρακλή

οι στάβλοι του Αυγεία

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:

    Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

1. Ο Φρίξος, η Έλλη 

2. Πελίας και Ιάσονας

3. Η Αργοναυτική εκστρατεία

και το χρυσόµαλλο δέρας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: 

    Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

1. Το µήλο της Έριδας

2. Η θυσία της Ιφιγένειας

3. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία

4. Ο θυµός του Αχιλλέα

5. Ο θάνατος του Πάτροκλου

6. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον  Έκτορα

7. Το τέλος του Αχιλλέα

8. Ο ∆ούρειος ίππος και η καταστροφή 
της Τροίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:

    ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ

1. Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και 
στους Κύκλωπες

2. Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες 
και στο νησί της Κίρκης

3. Στον  Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα 
και στη Χάρυβδη

4. Στο νησί του  Ήλιου, στο νησί της 
Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

5. Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

6. Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους µνηστήρες
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ



ΕΝΟΤΗΤΑ 1
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Αρχαίοι Έλληνες

έπλασαν πολλούς μύθους 

για να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους.  

Η πρώτη θεά που λάτρεψαν 

ήταν η Γη.

Τότε την έλεγαν Γαία. 

Είπαν ότι η Γαία 

γέννησε τον ουρανό,

τους θεούς, τη θάλασσα,

τα βουνά και τους ανθρώπους. 

Μύθος → φανταστική ιστορία με κατορθώματα ηρώων.

Τι σημαίνει η λέξη;

Η Γαία          
γέννησε

τα βουνά

τη θάλασσα

τον ουρανό

τους ανθρώπους

τους θεούς
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1. Η Τιτανομαχία

Κρόνος και Ρέα

Στην αρχή υπήρχε μόνο το Χάος.

Από το Χάος γεννήθηκε η Γη. 

Από τη Γη γεννήθηκαν τα βουνά,

Η θάλασσα και ο Ουρανός. 

Ο Ουρανός και η Γη ενώθηκαν

και γέννησαν τους Τιτάνες.

Ο Ουρανός έκλεισε τα παιδιά του

στα βάθη της γης.

Όμως, ο Κρόνος, 

ήταν ο πιο δυνατός από τους Τιτάνες.

Νίκησε τον Ουρανό 

κι έγινε αρχηγός του κόσμου.

Χάος και Γη
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Παντρεύτηκε τη Ρέα 

και γέννησαν τρεις θεούς

και τρεις θεές:

Την Ήρα, την Εστία, τη Δήμητρα,

Τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Δία. 

Ο Κρόνος φοβόταν

ότι κάποιο από τα παιδιά του

θα του πάρει το θρόνο.

Γι’ αυτό τα κατάπινε 

όταν γεννιόνταν.

Η Ρέα, φοβισμένη,

γέννησε τον Δία μακριά.

Εκεί τον φρόντιζαν οι νύμφες

και έπινε το γάλα μιας κατσίκας,

της Αμάλθειας. 

Η Ρέα ξεγέλασε τον Κρόνο

και του έδωσε να φάει μια πέτρα 

αντί για το μωρό.

Η Ρέα δίνει τη φασκιωμένη πέτρα 

στον Κρόνο.

Η κατσίκα Αμάλθεια
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Όταν μεγάλωσε ο Δίας 

νίκησε τον Κρόνο

και τον ανάγκασε να βγάλει

τα πέντε αδέρφια του,

που τα είχε καταπιεί. 

Τότε, ξέσπασε πόλεμος

ανάμεσα στους Τιτάνες και στους θεούς.

Τελικά νίκησαν οι θεοί

και έριξαν του Τιτάνες στα Τάρταρα.

Μετά οι θεοί πολέμησαν 

με τους Γίγαντες. 

Νίκησαν και πάλι οι θεοί.

Έτσι ο Δίας έγινε κυρίαρχος του κόσμου.

Παντρεύτηκε τη θεά Ήρα.

Όλοι οι θεοί ζούσαν στον Όλυμπο. 

Οι θεοί πολεμούν τους Τιτάνες και τους Γίγαντες
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Η Δημιουργία του κόσμου και των θεών

Τιτάνες
Ρέα + Κρόνος

Δήμητρα Δίας ΉραΠοσειδώναςΆδηςΕστία

Χάος

Γη

ΒουνάΟυρανός + Γη Πόντος
(θάλασσα)
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Δήμητρα

Δίας

Δίας

Δίας

Δίας

Δίας

Ήρα

Λητώ

Μαία

Άρης

Απόλλων

Περσεφόνη

Ερμής

Ήφαιστος

Άρτεμη

Αθηνά

+

+

+

+

Τα παιδιά του Δία
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1. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τις κατάλληλες λέξεις 

    (Άτλαντα, Τιτάνες, Τιτανομαχία, πέτρα)

    α) Ο Ουρανός και η Γη ενώθηκαν και γέννησαν τους ..................................... .

    β) Η μάχη ανάμεσα στους θεούς και τους Τιτάνες ονομάστηκε ...................... .

    γ) Η Ρέα ξεγέλασε τον Κρόνο και του έδωσε να φάει μία ............................... .

    δ) Ο Δίας υποχρέωσε τον ........................ να κουβαλά στην πλάτη του 

        τον ουρανό.

Ο Άτλαντας

Ο Άτλαντας ήταν ένας Τιτάνας.

Μετά την Τιτανομαχία 

ο Δίας τον τιμώρησε σκληρά.

Τον υποχρέωσε να κουβαλά

στην πλάτη του τον Ουρανό. 

Ησίοδος, Θεογονία 516-520 (διασκευή)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Αντιστοίχισε τι φράσεις της στήλης Α

    με τις φράσεις της στήλης Β. 

ΣΤΗΛΗ Α 

Ο Κρόνος παντρεύτηκε  

Ο Κρόνος έτρωγε τα παιδιά του 

Ο Δίας σκότωσε τον Κρόνο 

Οι Θεοί νίκησαν  

ΣΤΗΛΗ Β 

για να μην του πάρουν τον θρόνο.

και έσωσε τα αδέρφια του.

τη Ρέα.

τους Γίγαντες και τους Τιτάνες.

Ο Άτλαντας

Γλυπτό νεότερης εποχής.

Ο Άτλαντας

Αρχαίο ελληνικό αγγείο.
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2. Οι θεοί του Ολύμπου

Οι 12 θεοί

Δίας

Ο Δίας ή Ζευς ήταν αρχηγός

 των θεών και των ανθρώπων.

 Ήταν θεός του ουρανού. 

Μάζευε τα σύννεφα 

και έστελνε τη βροχή στη γη.

Κρατούσε αστροπελέκια.

Τα έριχνε όταν ήταν θυμωμένος. 

Στον Όλυμπο κατοικούσαν 

οι 12 θεοί σ’ ένα  παλάτι.

Έπιναν νέκταρ 

και έτρωγαν αμβροσία.

Κυβερνούσαν τους ανθρώπους.

Δίας
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Ο Ποσειδώνας ήταν θεός της θάλασσας.

Είχε ένα λαμπρό παλάτι στον βυθό.

Ζούσε εκεί με την γυναίκα του,

 την Αμφιτρίτη.

Όταν θύμωνε 

χτυπούσε τη θάλασσα

 με τη φοβερή τρίαινά 

 και σήκωνε θεόρατα κύματα.

Ο Απόλλωνας ήταν θεός της μουσικής,

της μαντικής και του φωτός.

 Γεννήθηκε μαζί με την αδερφή του 

την Άρτεμη στη Δήλο 

κάτω από έναν φοίνικα.

Ποσειδώνας

Απόλλωνας

Ποσειδώνας

Απόλλωνας
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Ο Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς,

των μετάλλων και των ηφαιστείων.

Είχε το εργαστήρι του. 

σε μια σπηλιά στον Όλυμπο 

Έλιωνε τα μέταλλά του

Έφτιαχνε δύσκολα πράγματα. 

Ήταν κουτσός.

Κάποτε ο Δίας θύμωσε 

 τον πέταξε 

από την κορυφή του Ολύμπου, 

στη Λήμνο.

Ήφαιστος

Εκεί είχε πάει η Λητώ,

η μητέρα τους.

Την είχε κυνηγήσει Ήρα 

επειδή την ζήλευε.

‘Ηφαιστος
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αγγελιοφόρος → αυτός που φέρνει νέα.

Τι σημαίνει η λέξη;

Ο Ερμής ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών.

Φορούσε φτερωτά σανδάλια. 

Πετούσε πάνω από στεριές και θάλασσες.

Μετέφερε τις παραγγελίες του Δία.

Ήταν θεός του εμπορίου.

Αυτός συνόδευε τις ψυχές

των νεκρών στον κάτω κόσμο.

Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου.

Ήταν σκληρός και μαχητικός.

Φορούσε πάντα πανοπλία.

Ερμής

Άρης

Ερμής

Άρης
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Ο Πλούτωνας ήταν θεός των νεκρών

και του κάτω κόσμου. 

Ζούσε στον Άδη 

με την Περσεφόνη, τη γυναίκα του.

Ο Διόνυσος ήταν θεός 

του αμπελιού και του κρασιού.

Του άρεσαν τα γλέντια και οι γιορτές.

Άλλοι θεοί

Κρατούσε όπλα

και συχνά τρόμαζε 

στους ανθρώπους.

Πλούτωνας

Διόνυσος
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1. Αντιστοίχισε τους θεούς

   της στήλης Α

   με τα σύμβολα

   της στήλης Β

   που τους χαρακτηρίζουν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

Απόλλωνας  

Ερμής   

Άρης   

Δίας    

Ποσειδώνας  

Διόνυσος   

Πλούτωνας   

Ήφαιστος 

κεραυνός

σταφύλια

σκήπτρο

τρίαινα

σπαθί

λύρα

σανδάλια

σφυρί
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3. Οι θεές του Ολύμπου

Ήρα

Αφροδίτη

Οι θεές κατοικούσαν 

στον Όλυμπο.

Έμεναν στο παλάτι του Δία.

Η Ήρα ήταν γυναίκα του Δία.

Προστάτευε τον γάμο

και την οικογένεια.

Ήταν πολύ ζηλιάρα.

Η Αφροδίτη ήταν

η θεά της ομορφιάς.

Γεννήθηκε 

από τον αφρό της θάλασσας.

Ήταν η μητέρα του Ερμή.

Ήρα

Αφροδίτη
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Αθηνά

Η Αθηνά ήταν κόρη του Δία.

Ήταν θεά της σοφίας

και των τεχνών.

Μητέρα της ήταν η Μήτιδα.

Ο Δίας κατάπιε την Αθηνά

γιατί έμαθε

ότι θα γεννούσε 

μετά την Αθηνά, έναν θεό

που θα του έπαιρνε τον θρόνο.

Όταν ήρθε η ώρα

να γεννηθεί η Αθηνά,

ο Ήφαιστος 

του άνοιξε το κεφάλι

με ένα τσεκούρι.

Μέσα από το κεφάλι

βγήκε η Αθηνά.

Αθηνά
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Δήμητρα

Άρτεμη

Η Δήμητρα 

ήταν η θεά της γεωργίας.

Έμαθε τους ανθρώπους 

να καλλιεργούν τη γη.

Προστάτευε όλα τα φυτά.

Άλλαζε τις εποχές του χρόνου.

Η Άρτεμη

ήταν θεά του κυνηγιού.

Τριγύριζε στα δάση

με το τόξο και τα βέλη της.

Προστάτευε τα δάση

και τα άγρια ζώα.

Δήμητρα

Άρτεμη
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Άλλες θεότητες

Υπήρχαν και άλλες θεότητες.

Ζούσαν στη γη.

Κάποιες από αυτές ήταν:

✓Οι Μούσες

✓Οι Χάριτες

✓Οι Νύμφες

✓Οι Νηρηίδες

Εστία

Η Εστία 

ήταν η θεά του σπιτιού.

Προστάτευε τα νοικοκυριά.

Εστία
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βωμός → χώρος που γίνονταν τελετές.

Τι σημαίνει η λέξη;

Η λατρεία των θεών

Οι Έλληνες λάτρευαν 

τους θεούς και τις θεές

σε ναούς.

Τους έφτιαχνα αγάλματα

και βωμούς.

Τους πρόσφεραν δώρα 

και έκανα γι’ αυτούς θυσίες.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αντιστοίχισε τις λέξεις των 2 στηλών.

Ήρα

Αφροδίτη

Αθηνά

Δήμητρα

Άρτεμη

Εστία

Προστάτευε τα δάση

και τα άγρια ζώα.

Ήταν πολύ ζηλιάρα.

Προστάτευε τα νοικοκυριά.

Γεννήθηκε      

από τον αφρό της θάλασσας.

Βγήκε από το κεφάλι του Δία.

Έμαθε τους ανθρώπους 

να καλλιεργούν τη γη

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
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Τα σύμβολα των θεών

Δίας

Ποσειδώνας

Ήρα 

Δήμητρα 

Αθηνά  

Ήφαιστος

Άρης

Αφροδίτη

Απόλλωνας

Άρτεμη

Ερμής 

Διόνυσος

κεραυνός

τρίαινα

σκήπτρο

στάχυα

κουκουβάγια

σφυρί

όπλα

περιστέρι

κιθάρα

τόξο, θήκη με βέλη

φτερωτά σανδάλια

αμπέλι

➞

➞
➞

➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Ζωγράφισε δίπλα από κάθε θεό

   το σύμβολό του.
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Αθηνά και Ποσειδώνας

Κάποτε ο Ποσειδώνας και η Αθηνά μάλωναν

για το ποιος

θα γίνει προστάτης της Αθήνας.

Ο Κέκροπας που ήταν βασιλιάς της Αθήνας

ζήτησε από τους δυο θεούς 

να χαρίσουν δώρα στην πόλη.

Όποιος έδινε το καλύτερο δώρο

θα ήταν ο νικητής. 

Τότε ο Ποσειδώνας

χτύπησε την τρίαινά του

στο βράχο της Ακρόπολης. 

Αμέσως πετάχτηκε αλμυρό νερό

κι ένα πολεμικό άλογο. 

Μετά, η Αθηνά 

χτύπησε το κοντάρι της.
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Αμέσως, πετάχτηκε απ’ το βράχο

μια ελιά που ψήλωσε και γέμισε καρπούς. 

Το δώρο της Αθηνάς 

άρεσε σ’ όλους περισσότερο. 

Έτσι, η Αθηνά έγινε 

προστάτιδα της πόλης.

Γι’ αυτό και ονομάστηκε Αθήνα.

Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Γ 14,1 (διασκευή)

Ο Ποσειδώνας

Αρχαίο ελληνικό γλυπτό.

Η Αθηνά

Αρχαίο ελληνικό ανάγλυφο.
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4. Ο Προμηθέας, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα

Ο Προμηθέας, 

αγαπούσε τους ανθρώπους.

Μια μέρα, 

ανέβηκε στον Όλυμπο, 

έκλεψε από το εργαστήρι του Ήφαιστου τη φωτιά

και την έδωσε στους ανθρώπους. 

Τότε, ο Δίας θύμωσε πολύ.

Πήγε τον Προμηθέα σ’ ένα ψηλό βουνό,

τον Καύκασο και διέταξε 

να τον δέσουν πάνω σε ένα βράχο 

με χοντρές αλυσίδες.

Κάθε μέρα έστελνε έναν αετό

που του έτρωγε το συκώτι.                          

Ο Προμηθέας έμεινε δεμένος στον Καύκασο

για τριάντα χρόνια.

Κάποτε πέρασε από κει ο Ηρακλής

και τον ελευθέρωσε.

Ο Προμηθέας 
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Ο Δίας σκέφτηκε να στείλει 

συμφορές στους ανθρώπους.

Γι’ αυτό, διέταξε τον Ήφαιστο

να φτιάξει μια γυναίκα 

από χώμα και νερό. 

Της έδωσε ζωή 

κι όλοι οι θεοί της χάρισαν δώρα. 

Την ονόμασαν Πανδώρα 

και ο Δίας την έστειλε στη γη. 

Ακόμα, της έδωσε ένα πιθάρι.

Μέσα στο πιθάρι είχε κλείσει όλες τις συμφορές. 

Η Πανδώρα άνοιξε το πιθάρι. 

Η Πανδώρα 

Συμφορά → καταστροφή

Πιθάρι → βάζο από πηλό

Τι σημαίνει η λέξη;

Η Πανδώρα και το πιθάρι 

με τις συμφορές.
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Τότε, βγήκαν έξω όλες οι συμφορές:

✓το μίσος

✓η απάτη

✓ο πόλεμος

✓η πείνα

✓οι αρρώστιες

Όμως, στον πάτο του πιθαριού,

ο Δίας είχε βάλει την Ελπίδα. 

Η Ελπίδα έδωσε θάρρος στους ανθρώπους

να συνεχίζουν τη ζωή τους, 

παρά τις δυσκολίες.

Ανυπάκουος → αυτός που δεν ακολουθεί τις διαταγές.

Τι σημαίνει η λέξη;

Αργότερα, οι άνθρωποι

έγιναν κακοί και ανυπάκουοι. 

Ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα  
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Κατακλυσμός → πλημμύρα

Τι σημαίνει η λέξη;

Έτσι, ο Δίας έκανε κατακλυσμό

για να τους εξαφανίσει.

Από τον κατακλυσμό  

γλίτωσαν μόνο ο Δευκαλίωνας

και η γυναίκα του η Πύρρα.

Γλίτωσαν, γιατί έφτιαξαν μια κιβωτό

και κλείστηκαν μέσα.

Για να ξαναφτιάξουν τους ανθρώπους,

πετούσαν πίσω τους πέτρες.

Η Πύρρα γέννησε ένα παιδί, 

τον Έλληνα.

Από αυτόν καταγόμαστε 

όλοι εμείς οι Έλληνες.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αντιστοίχισε τα ονόματα της Στήλης Α

   με τις προτάσεις της Στήλης Β.

Ο Προμηθέας

Ο Δίας

Η Πανδώρα

Ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα

έφτιαξαν μια κιβωτό και κλείστηκαν 

μέσα. 

έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους.

άνοιξε το πιθάρι κι από μέσα 

βγήκαν όλες οι συμφορές. 

έδεσε τον Προμηθέα στον 

Καύκασο και έβαλε έναν αετό να 

του τρώει το συκώτι.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

    (φωτιά, κιβωτός, δέσουν, αετό, συμφορές)

α) Ο Προμηθέας έκλεψε τη ....................... 

    και την έδωσε  στους ανθρώπους.

β) Ο Δίας διέταξε να ................................. τον 

    Προμηθέα με αλυσίδες.

γ) Κάθε μέρα έστελνε έναν ........................... 

    που του έτρωγε το συκώτι.   

δ) Η Πανδώρα άνοιξε το πιθάρι με τις ................................... .

ε) Ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα έφτιαξαν μια ........................... 

    για να σωθούν από τον κατακλυσμό. 

Η Πανδώρα και το κουτί 

με τις συμφορές.
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?

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα πολύ παλιά χρόνια

οι άνθρωποι για να τραφούν

κυνηγούσαν άγρια ζώα.

Χρησιμοποιούσαν το δέρμα τους

για να ντύνονται.

Τρόμαζαν από τους κεραυνούς

τις καταιγίδες και τους σεισμούς.

Γι’ αυτό χρειάζονταν

ήρωες για να τους βοηθήσουν

στις δυσκολίες της ζωής τους.

Ένα από αυτούς τους ήρωες

ήταν ο Ηρακλής,

Ο Ηρακλής ήταν φανταστικό πρόσωπο.

Ήταν γιος

του Δία και της Αλκμήνης.

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
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Ήταν ο πιο δυνατός 

απ’ όλους τους ανθρώπους.

Σκότωσε τα άγρια θηρία,

τα τέρατα και τους κακούς βασιλιάδες.

Ήταν δίκαιος και καλόκαρδος.

Βοηθούσε τους ανθρώπους.

Τα κατορθώματά του 

ονομάστηκαν άθλοι.
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1. Η γέννηση του Ηρακλή

Ο Ηρακλής ήταν γιος

της Αλκμήνης και του Δία.

Η Ήρα ζήλευε την Αλκμήνη

και μισούσε τον Ηρακλή.

Ο Δίας μια μέρα 

έβαλε τον Ηρακλή

να πιει γάλα

από το στήθος της Ήρας

την ώρα που εκείνη κοιμόταν

για να γίνει ανίκητος.

Η Ήρα ξύπνησε,

κατάλαβε ότι ήταν ο Ηρακλής

και τραβήχτηκε απότομα.

Τότε, χύθηκε λίγο γάλα στον ουρανό

και έγινε ο Γαλαξίας

με τα αστέρια του.

Οι γονείς του Ηρακλή
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Όταν ο Ηρακλής      

έγινε 8 μηνών,

η Ήρα έστειλε μια νύχτα

2 φίδια να τον πνίξουν. 

Ο Ηρακλής άρπαξε τότε

τα φίδια από το λαιμό

και τα έπνιξε.

Ο Ηρακλής παντρεύτηκε την κόρη

του βασιλιά της Θήβας.

Μια μέρα η Ήρα τον τρέλανε.

Τότε ο Ηρακλής έκανε κακό

στη γυναίκα και στα παιδιά του.

γιατί νόμιζε

ότι ήταν εχθροί του.

Ο Ηρακλής και η οικογένειά του

Τα φίδια που έστειλε η Ήρα
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Όταν συνήλθε

κατάλαβε το κακό 

που έκανε στην οικογένειά του.

Πήγε, τότε, στο Μαντείο των Δελφών

για να ρωτήσει τον Απόλλωνα

τι έπρεπε να κάνει

για να τον συγχωρήσουν οι θεοί.

Η Πυθία του είπε

ότι έπρεπε να γυρίσει στις Μυκήνες.

Εκεί, θα υπηρετούσε      

για 12 χρόνια

τον βασιλιά Ευρυσθέα.

Μετά, θα γινόταν αθάνατος

και θα ανέβαινε στον Όλυμπο.

Ο Ηρακλής στο Μαντείο των Δελφών

Το Μαντείο των Δελφών
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Γράψε δίπλα από τις προτάσεις

    Σ αν είναι σωστές

    και Λ αν είναι λανθασμένες.

α) Ο Ηρακλής παντρεύτηκε την κόρη 

    του βασιλιά της Θήβας.

β) Ο Ηρακλής ήταν γιος του Απόλλωνα.

γ) Τα φίδια έπνιξαν τον Ηρακλή.

δ) Η Αλκμήνη ήταν η μητέρα του Ηρακλή.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Συμπλήρωσε το παρακάτω σχεδιάγραμμα

    με τα βασικά στοιχεία του Ηρακλή.

Ηρακλής

Η μητέρα του ήταν:

..............................

Η θεά που τον 

μισούσε ήταν:

..............................

Ο πατέρας του ήταν:

..............................

Τα κατορθώματά του

ονομάστηκαν: ..........................
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2. Το λιοντάρι της Νεμέας

Ο Ηρακλής έφυγε από τη Θήβα

μαζί με τον Ιόλαο.

Πήγαν στις Μυκήνες

για να υπηρετήσει ο Ηρακλής

τον βασιλιά Ευρυσθέα.

Ο Ευρυσθέας τον έστειλε

να κάνει τους 12 άθλους.

Οι 12 άθλοι ήταν

12 δύσκολα κατορθώματα.

Οι 12 άθλοι του Ηρακλή

Ο Ηρακλής
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Το λιοντάρι της Νεμέας

Ο 1ος άθλος του Ηρακλή 

ήταν να σκοτώσει

το λιοντάρι της Νεμέας.

Το λιοντάρι 

το είχε μεγαλώσει η Ήρα.

Είχε σκληρό δέρμα 

και δεν το σκότωναν

ούτε τα σιδερένια βέλη.

Είχε τη φωλιά του 

σε μια σπηλιά με 2 εισόδους.

Κάθε μέρα κατέβαινε στην πεδιάδα

και έτρωγε ζώα και ανθρώπους.

Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν

να βγουν στην εξοχή.

Το λιοντάρι της Νεμέας
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Ο Ηρακλής σκοτώνει το λιοντάρι

Ο Ηρακλής έκοψε μια αγριελιά

και έφτιαξε ένα ρόπαλο.

Μετά, περίμενε

στη φωλιά του λιονταριού.

Όταν φάνηκε το λιοντάρι

το χτύπησε με τα βέλη του.

Τα βέλη δεν το τραυμάτισαν.

Τότε, το λιοντάρι

επιτέθηκε στον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής σκοτώνει το λιοντάρι της Νεμέας.
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Εκείνος το χτύπησε με το ρόπαλο.

Το λιοντάρι κρύφτηκε

στη φωλιά του.

Ο Ηρακλής

μάζεψε μεγάλες πέτρες.

Έκλεισε με τις πέτρες

τη μία είσοδο

και μπήκε από την άλλη.

Το λιοντάρι όρμησε 

πάνω στον Ηρακλή.

Πάλευαν για 1 ώρα.

Ο Ηρακλής τύλιξε τα χέρια του

γύρω από το λαιμό του λιονταριού

και το έπνιξε.

Πήρε το δέρμα του, το φόρεσε

και γύρισε στις Μυκήνες.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Δείξε στον χάρτη τον δρόμο

   που ακολούθησε ο Ηρακλής

   από την πόλη που γεννήθηκε

   μέχρι την πόλη 

   που βασίλευε ο Ευρυσθέας.



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

49

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Βάλε στη σωστή σειρά 

    τις παρακάτω προτάσεις.

Πήρε το δέρμα του

το φόρεσε  

και γύρισε στις Μυκήνες.

Το λιοντάρι επιτέθηκε στον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής περίμενε

κοντά στη φωλιά του λιονταριού.

Ο Ηρακλής τύλιξε τα χέρια του

γύρω από τον λαιμό του

και το έπνιξε.
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3. Η Λερναία Ύδρα και ο κάπρος 
    του Ερύμανθου

Στη λίμνη Λέρνη στην Αργολίδα

ζούσε ένα νερόφιδο.

Είχε τεράστιο σώμα

και 9 κεφάλια.

Από τα στόματά του

έβγαζε φωτιά 

και έκαιγε φυτά, ζώα και ανθρώπους.

Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν

να πλησιάσουν τη λίμνη.

Ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή

να σκοτώσει το φίδι.

Πού ζούσε η Λερναία Ύδρα

 Η Λερναία Ύδρα
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Ο Ηρακλής πήγε στη λίμνη Λέρνη.

Έβγαλε τη Λερναία Ύδρα

από τη φωλιά της

και της επιτέθηκε.

Έκοβε τα κεφάλια της

με ένα δρεπάνι.

Μόλις έκοβε το 1 κεφάλι

φύτρωναν 2 κεφάλια στη θέση του.

Τότε ο Ηρακλής έκοβε 1 κεφάλι

και ο Ιόλαος έκαιγε την πληγή.

Όμως το μεσαίο κεφάλι

της Λερναίας Ύδρας 

ήταν αθάνατο.

Τότε ο Ηρακλής

το έκοψε και το έθαψε

βαθιά μέσα στη γη.

Ο Ηρακλής σκοτώνει 

τη Λερναία Ύδρα

Ο Ηρακλής σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα.
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Έβαλε πάνω του μια πέτρα

και βούτηξε τα βέλη του

στο δηλητηριασμένο σώμα

της Λερναίας Ύδρας.

Αυτά έγιναν θανατηφόρα.

Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή

να του φέρει ζωντανό 

ένα αγριογούρουνο, 

που ζούσε σε ένα βουνό,

τον Ερύμανθο.

Έκανε μεγάλες καταστροφές

και σκότωνε ζώα και ανθρώπους.

Ο Ηρακλής το κυνήγησε

για κάποιες μέρες.

Ο κάπρος του Ερύμανθου

Ο κάπρος του Ερύμανθου
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Στο τέλος, το ζώο κουράστηκε

και ο Ηρακλής το έπιασε.

Το πήρε

και το πήγε στον Ευρυσθέα.

Εκείνος τρόμαξε

και κρύφτηκε σ’ ένα πιθάρι.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Δες την εικόνα

    και κύκλωσε το σωστό.

α) Πώς αντέδρασε 

    ο Ευρυσθέας

    μόλις είδε τον κάπρο;

    κρύφτηκε σ’ ένα πιθάρι

    αγκάλιασε τον Ηρακλή

    έβαλε τα κλάματα

«Ο Ηρακλής φέρνει στον Ευρυσθέα 

τον κάπρο του Ερύμανθου.» 

Από αρχαίο ελληνικό αγγείο. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Παρατήρησε την εικόνα.

    Τι έκανε ο Ευρυσθέας

    μόλις είδε

    τον κάπρο του Ερύμανθου;

    Τι συναίσθημα δείχνει 

    αυτή η αντίδραση;

β) Τι ένιωσε ο Ευρυσθέας

    όταν είδε τον Ηρακλή με το γουρούνι;

    φόβο

    χαρά

    στεναχώρια

γ) Ποιος βοήθησε τον Ηρακλή

    να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα;

    ο Δίας

    ο Ιόλαος

    ο Ευρυσθέας

Ο Ηρακλής φέρνει στον Ευρυσθέα 

τον κάπρο του Ερύμανθου.

Από αρχαίο ελληνικό αγγείο. 
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4. Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, 
    οι Στυμφαλίδες όρνιθες, 
    οι στάβλοι του Αυγεία

Σ’ ένα βουνό της Πελοποννήσου 

ζούσε το ιερό ελάφι

της θεάς Άρτεμης.

Είχε χρυσά κέρατα

και έτρεχε πολύ γρήγορα.

Ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή

να φέρει το ελάφι

ζωντανό στις Μυκήνες.

Μια μέρα το ελάφι

μπήκε σε έναν ποταμό.

Τότε ο Ηρακλής το χτύπησε 

στο ένα πόδι.

Το πήρε

και το πήγε στις Μυκήνες.

Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα

Το ιερό ελάφι της θεάς Άρτεμης.

Ο Ηρακλής χτύπησε το ιερό ελάφι.
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Ο Ηρακλής πήγε

στη λίμνη Στυμφαλία

που βρίσκεται στην Κορινθία.

Εκεί ζούσαν οι Στυμφαλίδες όρνιθες.

Ήταν μεγάλα πουλιά

και είχαν σιδερένια ράμφη

και φτερά.

Έτρωγαν ανθρώπινο κρέας.

Ο Ηρακλής όταν έφτασε στη λίμνη

χτύπησε 2 χάλκινα κρόταλα.

Τότε τα πουλιά 

βγήκαν από τα καλάμια της λίμνης.

Ο Ηρακλής με τα βέλη του

σκότωσε πολλά από αυτά.

Μόλις το έδειξε στον Ευρυσθέα 

το άφησε ελεύθερο.

Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες

Ο Ηρακλής σκοτώνει 

τις Στυμφαλίδες Όρνιθες.
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Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή

να καθαρίσει

τους στάβλους του Αυγεία.

σε μία μέρα.

Ο Αυγείας ζούσε στην Ήλιδα.

Είχε αμέτρητα κοπάδια.

Οι βοσκοί δεν προλάβαιναν

να καθαρίσουν τους στάβλους.

Ο Ηρακλής τότε

έσκαψε 2 βαθιά χαντάκια.

Τα χαντάκια περνούσαν

μέσα από τους στάβλους

και έφταναν ως τους ποταμούς

Αλφειό και Πηνειό.

Μετά, έστρεψε το νερό των ποταμών

μέσα στα χαντάκια.

Τα ορμητικά νερά

Οι στάβλοι του Αυγεία

  Ο Ήρακλης καθαρίζει τους στάβλους του Αυγεία.
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  Ο Ήρακλης καθαρίζει τους στάβλους του Αυγεία.

μπήκαν στους στάβλους,

παρέσυραν την κοπριά

και την πήγαν στη θάλασσα.

Έτσι, ο Ηρακλής

 καθάρισε τους στάβλους

σε μία ημέρα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα κουτάκια

    με τη σωστή λέξη.

α) Το ιερό ελάφι της θεάς ..........      

    είχε χρυσά κέρατα.

β) Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες 

    είχαν σιδερένια ράμφη και ....   

γ) Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες

    έτρωγαν ανθρώπινο ...... 

δ) Ο Αυγείας ζούσε στην ..... 

Ά

Φ

Κ

Ή
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2. Διάβασε το παρακάτω κείμενο 

    και συμπλήρωσε τα κενά 

    με τις λέξεις της παρένθεσης.

    (Ολυμπία, αμοιβή, Δία, πόλεμοι, Ολυμπιακούς αγώνες)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

α) Ο Αυγείας είχε υποσχεθεί

    μεγάλη ................. στον Ηρακλή.

β) Ο Ηρακλής οργάνωσε 

    τους πρώτους ............................... .

γ) Το μέρος που γίνονταν

    οι Ολυμπιακοί αγώνες ονομάστηκε ............................ .

δ) Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων 

    σταματούσαν οι ............................ .

ε) Οι αγώνες γίνονταν

    προς τιμή του θεού ........................... .
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Οι Ολυμπιακοί αγώνες

και ο Ηρακλής.

Ο Αυγείας είχε υποσχεθεί

 μεγάλη αμοιβή στον Ηρακλή

αν καθάριζε τους στάβλους του.

Δεν κράτησε την υπόσχεσή του.

Τότε ο Ηρακλής

μάζεψε στρατό και τον σκότωσε.

Για να θυμούνται όλοι αυτή τη νίκη

όρισε κάθε 4 χρόνια

να γίνονται αγώνες

προς τιμή του Δία.

Οι αγώνες θα γίνονταν

 δίπλα στον ποταμό Αλφειό.

Το μέρος ονομάστηκε Ολυμπία

και οι αγώνες

 ονομάστηκαν Ολυμπιακοί αγώνες.

Ο Ηρακλής οργάνωσε
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τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες.

Στεφάνωσε τους νικητές 

με κλαδί αγριελιάς.

Έρχονταν αθλητές

απ’ όλη την Ελλάδα.

Οι πόλεμοι σταματούσαν.

Ο Ηρακλής το έκανε αυτό

γιατί πίστευε

ότι θα βοηθούσε 

τους Έλληνες να γίνουν φίλοι.
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5. Κι άλλοι άθλοι

Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή

στην Κρήτη.

Εκεί έπιασε

τον άγριο ταύρο του Μίνωα.

Ο ταύρος έβγαζε φλόγες

από το στόμα του

κι έκανε πολλές καταστροφές.

Ανέβηκε στη ράχη του ταύρου

και έφτασε στις Μυκήνες.

Ο ταύρος του Μίνωα

ράχη → πλάτη

Τι σημαίνει η λέξη;

 Ο Ηρακλής έπιασε τον ταύρο του Μίνωα.
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Ο Ηρακλής πήγε στη Θράκη.

Εκεί ζούσε ο βασιλιάς Διομήδης.

Είχε 4 άγρια άλογα.

Έτρωγαν ανθρώπινες σάρκες.

Σκότωσε τον Διομήδη,

έπιασε τα άλογα

και τα έφερε στις Μυκήνες.

Ο Ηρακλής πήγε στον Εύξεινο Πόντο.

Εκεί ζούσαν οι Αμαζόνες.

Ήταν όμορφες και φιλοπόλεμες.

Ήταν γνωστές γιατί τα κατάφερναν 

με το τόξο και την ιππασία.

Τα άγρια άλογα

Οι Αμαζόνες

φιλοπόλεμος → αυτός που αγαπάει τον πόλεμο.

Τι σημαίνει η λέξη;

Ο Ηρακλής και τα άγρια άλογα 

του βασιλιά Διομήδη.

Ο Ηρακλής πήρε τη ζώνη 

της βασίλισσας των Αμαζόνων.
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Ο Ηρακλής ταξίδεψε στη Δύση

για να φέρει τα βόδια του Γηρυόνη.

Ο Γηρυόνης ήταν ένα τέρας 

που από τη μέση και πάνω

είχε 3 σώματα.

Ένας σκύλος 

φυλούσε τα βόδια του.

Τον έλεγαν Όρθο.

Είχε 2 κεφάλια

και η ουρά του ήταν ένα φίδι.

Ο Ηρακλής σκότωσε και τους δύο.

Έφερε τα βόδια στον Ευρυσθέα

και τα θυσίασαν στη θεά Ήρα.

Τα βόδια του Γηρυόνη

Ο Ηρακλής πολέμησε μαζί τους.

Τις νίκησε

και πήρε τη ζώνη της βασίλισσάς τους.

Ο Ηρακλής και τα βόδια του Γηρυόνη.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τις λέξεις από την παρένθεση.

    (ζώνη, άλογα, βόδια, ταύρο)

α) Ο Ηρακλής πήγε στην Κρήτη

    και έπιασε τον .......................... του Μίνωα.

β) Ο Ηρακλής πήγε στη Θράκη

    κι έπιασε τα ........................... του Διομήδη.

γ) Ο Ηρακλής πήγε στον Εύξεινο Πόντο 

    και πήρε τη ......................................

    της βασίλισσας των Αμαζόνων.

δ) Ο Ηρακλής ταξίδεψε στη Δύση

    κι έφερε τα ........................... του Γηρυόνη.

Ο Ηρακλής πολέμησε μαζί τους.

Τις νίκησε

και πήρε τη ζώνη της βασίλισσάς τους.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Διάβασε το παρακάτω κείμενο 

    και απάντησε στις ερωτήσεις.

Το κύπελλο του Ήλιου

Ο Ηρακλής έψαχνε να βρει 

το γίγαντα Γηρυόνη.

Ταξίδεψε ως εκεί που ενώνονται

η Ευρώπη με την Αφρική. 

Έπρεπε όμως να διασχίσει τον Ωκεανό.

Γι’ αυτό ζήτησε από τον Ήλιο

να του δανείσει το χρυσό του κύπελλο.

Με το χρυσό κύπελλο

ταξίδευε και ο Ήλιος

για να φέρει την μέρα.

Ο Ήλιος τον θαύμασε

και του το έδωσε.

Έτσι ο Ηρακλής πέρασε τον Ωκεανό

και έφτασε στη χώρα του Γηρυόνη.

Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Β 5,10, (διασκευή)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

α) Ποιος βοήθησε τον Ηρακλή 

    να φτάσει στη χώρα του Γηρυόνη;

    ..........................................................

β) Τι έπρεπε να διασχίσει ο Ηρακλής

    για να φτάσει στη χώρα του Γηρυόνη;

    ........................................................

γ) Τι του χάρισε ο Ήλιος;

    ......................................................

Ο Ηρακλής ταξιδεύει με το κύπελλο του Ήλιου.

Από αρχαία ελληνικό αγγείο.
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6. Ο Κέρβερος του Άδη 
    και τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων

Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή

στον Κάτω Κόσμο

για να του φέρει τον Κέρβερο.

Ο Κέρβερος ήταν ένα σκυλί 

με 3 κεφάλια.

Φυλούσε την είσοδο του Άδη.

Ο Ηρακλής πήγε στον Άδη,

και με την άδεια του Πλούτωνα

και της Περσεφόνης 

πάλεψε με τον Κέρβερο

και τον νίκησε.

Τον έδεσε

και τον έφερε στις Μυκήνες.

Μετά τον γύρισε στον Άδη,

όπως είχε υποσχεθεί στον Πλούτωνα.

O Κέρβερος του Άδη

Ο Ηρακλής και ο Κέρβερος του Άδη.
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Ο κήπος των Εσπερίδων

βρισκόταν στην άκρη της γης.

Εκεί υπήρχε το δέντρο

που έκανε χρυσά μήλα.

Όποιος τα έτρωγε 

έμενε για πάντα νέος.

Το δέντρο το φύλαγαν 

οι νύμφες Εσπερίδες 

και ένας ακοίμητος δράκος.

Εκεί βρισκόταν

και ο τιτάνας Άτλαντας

που κρατούσε τον Ουρανό

στην πλάτη του.

Ο τελευταίος άθλος.
Τα μήλα των Εσπερίδων.

Πού βρίσκονται τα μήλα
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Ο Άτλαντας βοήθησε τον Ηρακλή

Ο Άτλαντας πήρε τα μήλα των Εσπερίδων

Ο Ηρακλής πέρασε από τον Καύκασο

και ελευθέρωσε τον Προμηθέα.

Ο Προμηθέας του έδειξε τον δρόμο

για να φτάσει στον κήπο των Εσπερίδων.

Τον συμβούλεψε 

να στείλει τον Άτλαντα

να πάρει τα χρυσά μήλα.

Ο Άτλαντας δέχτηκε να πάει

στον κήπο των Εσπερίδων.

Ζήτησε όμως από τον Ηρακλή

να κρατήσει τον ουρανό στην πλάτη του.

Ο Άτλαντας μαζί με τις Εσπερίδες

έφτιαξαν ένα μαγικό ποτό.

Κοίμισαν τον δράκο

και πήραν τα χρυσά μήλα.

 Ο Άτλαντας κρατάει τη Γη στους ώμους του.
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Όταν ο Άτλαντας γύρισε πίσω

δεν ήθελε να πάρει 

τον Ουρανό στην πλάτη του.

Είπε στον Ηρακλή

ότι θα πήγαινε ο ίδιος

να δώσει τα μήλα στον Ευρυσθέα.

Ο Ηρακλής έκανε πως συμφώνησε

και τον παρακάλεσε

να του δώσει ένα μαξιλάρι

να βάλει στην πλάτη του.

Ο Ηρακλής, τότε, έριξε τον Ουρανό

στην πλάτη του Άτλαντα.

Άρπαξε τα χρυσά μήλα

και γύρισε στις Μυκήνες.

Μετά από αυτόν τον άθλο

ο Ηρακλής ήταν ελεύθερος.   Ο Ηρακλής πήρε τα μήλα των Εσπερίδων.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Δες την εικόνα 

    και περιέγραψε τον Κέρβερο.

    Συμβουλεύσου τις ερωτήσεις.

2. Αντιστοίχισε τις φράσεις της στήλης Α

    με τις φράσεις της στήλης Β.

Τι ήταν ο Κέρβερος;

Πώς ήταν το σώμα του;

Τι φυλούσε;

Ο κήπος των Εσπερίδων

Ο Κέρβερος

Ο Άτλαντας

Ο Ηρακλής

πήρε τα χρυσά μήλα

βρήκε τον Άτλαντα

βρισκόταν στην άκρη της γης

είχε 3 κεφάλια

ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Α 
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7. Το τέλος του Ηρακλή

Ο Ηρακλής παντρεύτηκε

την Δηιάνειρα.

Μια μέρα πήγαν 

να περάσουν τον Εύηνο ποταμό.

Εκεί συνάντησαν τον κένταυρο Νέσσο.

Ο Νέσσος πήρε τη Δηιάνειρα 

στην πλάτη του

για να περάσει απέναντι.

Ήθελε, όμως, να την πάρει δική του

και άρχισε να τρέχει.

Τότε ο Ηρακλής τον σκότωσε

με ένα από τα δηλητηριασμένα βέλη του.

Πριν πεθάνει

ο Νέσσος είπε στη Δηιάνειρα

ν’ αλείψει με το αίμα του

τον χιτώνα του Ηρακλή.

Ο κένταυρος Νέσσος

  Ο κένταυρος Νέσσος
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Κάποτε ο Ηρακλής

ζήτησε έναν χιτώνα

από τη Δηιάνειρα.

Ήθελα να τον φορέσει

για να κάνει θυσία στον Δία.

Εκείνη άλειψε τον χιτώνα

με το δηλητήριο του Νέσσου.

Ο Ηρακλής φόρεσε το χιτώνα.

Ένιωσε αβάσταχτους πόνους

και κατάλαβε ότι θα πεθάνει.

Ανέβηκε τότε σε ένα βουνό

έφτιαξε ένα σωρό από ξύλα

και ξάπλωσε πάνω τους.

Με αυτόν τον τρόπο 

θα την αγαπούσε για πάντα.

Το τέλος του Ηρακλή
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Ζήτησε να ανάψουν τη φωτιά.

Ο μόνος που δέχτηκε να το κάνει

ήταν ο Φιλοκτήτης.

Ο Ηρακλής για να τον ευχαριστήσει

του χάρισε

ένα από τα δηλητηριασμένα βέλη του.

Ξαφνικά, ένα σύννεφο κατέβηκε 

και πήρε τον Ηρακλή.

Τον ανέβασε στον Όλυμπο.

Εκεί συμφιλιώθηκε με την Ήρα

και έζησε για πάντα 

με τους θεούς του Ολύμπου.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Δες τον χάρτη.

    Από ποιες περιοχές

    πέρασε ο Ηρακλής;

    Κύκλωσέ τις.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Διάβασε το παρακάτω κείμενο

    και απάντησε στις ερωτήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

α) Ποια παντρεύτηκε ο Ηρακλής

    αφού τελείωσε τους άθλους του;

β) Γιατί ήταν ευτυχισμένος ο Ηρακλής;

Ο Ηρακλής γίνεται θεός

Ο Ηρακλής, 

μόλις τελείωσε τους δύσκολους άθλους του, 

πήρε για γυναίκα του την Ήβη.

Η Ήβη ήταν κόρη 

του Δία και της Ήρας.

Ο Ηρακλής ήταν ευτυχισμένος

που κατάφερε:

α) να ολοκληρώσει τους άθλους

β) να κατοικεί ανάμεσα στους θεούς

    χωρίς συμφορές.

Ησίοδος, Θεογονία 950-955, μτφ.      Π. Λεκάτσας (με αλλαγές)
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?

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Θησέας,

ο εγγονός του Βασιλιά Πιτθέα,

ήταν ένας ακόμα ήρωας 

της ελληνικής μυθολογίας.

Κάποτε ο βασιλιάς Πιτθέας

φιλοξένησε τον Ηρακλή 

στο παλάτι του.

Ο Θησέας, 

ήταν τότε επτά χρονών.

Όταν είδε τη λεοντή του Ηρακλή,

αντί να τρομάξει,

πήρε ένα τσεκούρι

και όρμησε να τη σκοτώσει,

γιατί νόμιζε ότι ήταν αληθινό λιοντάρι. 

Ο ΘΗΣΕΑΣ

Λεοντή → το δέρμα του λιονταριού

Τι σημαίνει η λέξη;
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1. Θησέας, το βασιλόπουλο της Τροιζήνας

Η Αίθρα, 

κόρη του βασιλιά της Τροιζήνας,

παντρεύτηκε τον Αιγέα,

τον βασιλιά της Αθήνας.

Οι δυο τους έκαναν ένα γιο,

τον Θησέα.  

Όταν η Αίθρα ήταν ακόμη έγκυος,

ο Αιγέας χρειάστηκε 

να γυρίσει στην Αθήνα.

Πριν φύγει,

έκρυψε το σπαθί του

και τα χρυσά σανδάλια του 

κάτω από ένα βράχο. 

Ο Θησέας γεννιέται στην Τροιζήνα

Ο Θησέας
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Προτίμησε να πάει από τη στεριά,

κι ας ήταν πιο επικίνδυνα.

Νίκησε πολλούς κακοποιούς, 

ληστές κι άγρια ζώα

που τρομοκρατούσαν τους ταξιδιώτες.

Έτσι οι άνθρωποι μπορούσαν 

να ταξιδεύουν πια ελεύθερα. 

Όταν έφτασε στην Αθήνα,

ο Αιγέας τον υποδέχτηκε 

με χαρά και ανακούφιση. 

Ο Θησέας πηγαίνει στην Αθήνα

Όταν ο Θησέας μεγάλωσε,

σήκωσε το βράχο,

πήρε τα δώρα του πατέρα του

και πήγε να τον βρει στην Αθήνα.  Το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του Αιγέα.



ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ο ΘΗΣΕΑΣ

81

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάλε ✓ στη λέξη Σωστό

    Όταν η πρόταση είναι σωστή.

    Βάλε ✓ στη λέξη Λάθος

    Όταν η πρόταση είναι λάθος. 

α) Ο Αιγέας ήταν βασιλιάς της Τροιζήνας.   

β) Ο Θησέας ήταν γιος του Αιγέα 

    και της Αίθρας.    

γ) Ο Θησέας πήγε στην Αθήνα με καράβι.   

δ) Στο δρόμο του σκότωσε 

    πολλούς ληστές κι άγρια ζώα. 

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

Ο Θησέας σηκώνει την πέτρα

Αρχαίο ελληνικό ανάγλυφο.
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2. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο

Μερικά χρόνια 

πριν φτάσει ο Θησέας στην Αθήνα,

οι Αθηναίοι έκαναν γιορτές 

για να τιμήσουν την Αθηνά.

Στους αγώνες πήρε μέρος 

και ο γιός του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα.

Νίκησε σε όλα τα αγωνίσματα

αλλά κάποιοι Αθηναίοι ζήλεψαν

και τον σκότωσαν.

Τότε, ο βασιλιάς Μίνωας

επιτέθηκε στην Αθήνα

και νίκησε.

Οι Αθηναίοι θυσιάζουν αγόρια 
και κορίτσια στον Μινώταυρο
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Ζήτησε, λοιπόν, 

να στέλνουν κάθε χρόνο

7 αγόρια και 7 κορίτσια 

για να τα τρώει ο Μινώταυρος.

Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας 

με κεφάλι ταύρου και σώμα ανθρώπινο.

Ζούσε κλεισμένος στο λαβύρινθο.  

Ο Θησέας πήγε στην Κρήτη

για να σκοτώσει τον Μινώταυρο. 

Στο καράβι έβαλαν μαύρα πανιά

και ο βασιλιάς Αιγέας τους παρακάλεσε, 

αν γύριζαν ζωντανοί,

να βάλουν άσπρα πανιά.

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο

 Ο Μινώταυρος

 Ο λαβύρινθος
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Στην Κρήτη, 

η κόρη του βασιλιά Μίνωα, Αριάδνη,

ερωτεύτηκε τον Θησέα 

και θέλησε να τον βοηθήσει.

Γι’ αυτό του έδωσε 

ένα κουβάρι νήμα, 

τον μίτο.

Τον συμβούλευσε 

να δέσει την άκρη του

στην είσοδο του λαβύρινθου

και να το ξετυλίγει.

Ο Θησέας σκότωσε τον Μινώταυρο, 

ακολούθησε τον μίτο

και βγήκε από το λαβύρινθο. 

 Η Αριάδνη κρατάει τον μίτο.

 Ο Θησέας σκότωσε τον Μινώταυρο.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάλε ✓ στο κουτάκι δίπλα στη σωστή απάντηση.

Γιατί κάποιοι Αθηναίοι σκότωσαν τον γιο του.

Γιατί η Κρήτη και η Αθήνα είχαν εμπορικές διαφορές.

Γιατί ήθελε να μεγαλώσει το βασίλειό του. 

Στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα.

Στο δάσος.

Στον λαβύρινθο.

α) Γιατί επιτέθηκε ο βασιλιάς Μίνωας στην Αθήνα;

β) Πού ζούσε ο Μινώταυρος;

γ) Πώς κατάφερε να βγει ο Θησέας από τον λαβύρινθο;

Ήταν πολύ δυνατός.

Τον βοήθησε η Αριάδνη.

Ήταν πολύ έξυπνος.

Ένα σπαθί.

Ένα μίτο.

Φτερωτά σανδάλια.

δ) Τι έδωσε η Αριάδνη στον Θησέα για να τον βοηθήσει 

     να βγει από τον λαβύρινθο;
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3. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα

Ο Θησέας 

μαζί με τους 7 νέους

και τις 7 νέες της Αθήνας 

ξεκίνησαν για την Αθήνα.

Ξέχασαν, όμως, να αλλάξουν

τα πανιά σε άσπρα. 

Ο βασιλιάς Αιγέας, 

που τους περίμενε στο Σούνιο,

είδε τα μαύρα πανιά 

και νόμιζε ότι ο Θησέας είχε πεθάνει. 

Από τη στενοχώρια του 

έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. 

Αυτή η θάλασσα ονομάστηκε 

Αιγαίο πέλαγος. 

Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα 
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Μετά το θάνατο του Αιγέα,

ο Θησέας έγινε βασιλιάς της Αθήνας.

Παντρεύτηκε τη Φαίδρα 

και βασίλευσε με σοφία και δικαιοσύνη.

Κάποια χρόνια αργότερα 

αποσύρθηκε στην Σκύρο.

Εκεί ο βασιλιάς της Σκύρου

τον έσπρωξε σε έναν γκρεμό

και τον σκότωσε. 

Ο Θησέας πεθαίνει

αποσύρομαι → πηγαίνω σε κάποιο μέρος για να είμαι μόνος μου.

Τι σημαίνει η λέξη;
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Ο Δαίδαλος από την Αθήνα

ήταν γνωστός τεχνίτης. 

Ο Δαίδαλος

έφτιαξε το όμορφο παλάτι 

του βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα.

Δεν υπήρχε κανένα 

άλλο παλάτι τόσο όμορφο.

Όμως, ο βασιλιά Μίνωας

δεν άφηνε το Δαίδαλο 

να επιστρέψει.

Έτσι σκέφτηκε ότι 

ο μόνος τρόπος 

ήταν να φύγει σαν πουλί.

Δαίδαλος και Ίκαρος

Παράθεμα
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Πήρε πολλά φτερά πουλιών

τα κόλλησε μεταξύ τους με κερί

κι έφτιαξε τέσσερα μεγάλα φτερά.

Έδεσε τα δύο στους δικούς του ώμους

και τα άλλα δύο στους ώμους 

του γιού του, Ίκαρου.

Έτσι, έφυγαν πετώντας.

Όμως ο Ίκαρος δεν άκουσε 

τη συμβουλή του πατέρα του. 

ώσπου ο ήλιος 

έλιωσε το κερί των φτερών.

Τα φτερά διαλύθηκαν 

και ο Ίκαρος πέθανε 

πέφτοντας στα βράχια ενός νησιού.

Το νησί λέγεται Ικαρία

και η θάλασσα Ικάριο πέλαγος. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Διάβασε το παράθεμα 

    και συμπλήρωσε τα κενά

    με τις κατάλληλες λέξεις.

    (έλιωσαν, τεχνίτης, φύγει, φτερά)

Ο Δαίδαλος ήταν ένας σπουδαίος ………………..

Ο βασιλιάς Μίνωας δεν άφηνε τον Δαίδαλο να ……….. από την Κρήτη.

Ο Δαίδαλος έφτιαξε ………… για να μπορέσουν ο ίδιος και ο γιός του να 

πετάξουν μακριά.

Τα φτερά του Ίκαρου ………….. γιατί πετούσε πολύ κοντά στον ήλιο.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αντιστοίχισε τις προτάσεις της στήλης Α

    με τις προτάσεις της στήλης Β.

Ο Θησέας και οι υπόλοιποι Αθηναίοι

Ο Αιγέας μόλις είδε τα μαύρα πανιά

Μετά το θάνατο του Αιγέα,

Κάποια χρόνια αργότερα, ο Θησέας 

έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.

ο Θησέας έγινε βασιλιάς της 

Αθήνας.

ξέχασαν να αλλάξουν τα πανιά του 

πλοίου σε άσπρα. 

πήγε στη Σκύρο.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
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?

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένας ακόμη ήρωας

της ελληνικής μυθολογίας

είναι ο Ιάσονας.

Μαζί με άλλους ήρωες, 

τους Αργοναύτες,

πήγε στην μακρινή Κολχίδα

για να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας 

στην Ελλάδα.

Το χρυσόμαλλο δέρας

ήταν το χρυσό δέρμα ενός κριαριού

και κρεμόταν για χρόνια

στα κλαδιά μιας ιερής βελανιδιάς.

Το ταξίδι τους ονομάστηκε

Αργοναυτική εκστρατεία. 

Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Οι Αργοναύτες
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1. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας

Ο Φρίξος και η Έλλη 

ήταν παιδιά του βασιλιά Αθάμα

και της βασίλισσας Νεφέλης.

Η Νεφέλη όμως πέθανε 

και ο Αθάμας παντρεύτηκε 

μια άλλη γυναίκα, την Ινώ.

Η Ινώ μισούσε 

το Φρίξο και την Έλλη. 

Ο Φρίξος και η Έλλη

Ο Φρίξος

 Η Έλλη
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Η Ινώ ξεγελά τον βασιλιά

Γι’ αυτό έπεισε τις γυναίκες της περιοχής

να φυτέψουν στα χωράφια τους

ψημένο σιτάρι.

Το σιτάρι αυτό όμως

δεν φύτρωσε καθόλου.

Οι κάτοικοι πεινούσαν πολύ. 

Ο βασιλιάς έστειλε ανθρώπους

στο μαντείο των Δελφών

για να του πουν 

τι έπρεπε να κάνει. 

Η Ινώ τους πλήρωσε 

για να πουν στο βασιλιά 

ότι έπρεπε να θυσιάσει στον Δία 

το γιο του, το Φρίξο.

Έτσι, θα μπορούσε

να βγάλει ξανά καρπούς η γη. 
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Ο Αθάμας αποφάσισε να υπακούσει.

Όταν όμως έβαλαν το Φρίξο 

πάνω στο βωμό, 

η μητέρα του, η Νεφέλη, 

έστειλε ένα χρυσόμαλλο κριάρι.

Το κριάρι πήρε στη ράχη του  

το Φρίξο και την Έλλη 

και πέταξε μακριά 

προς την Ανατολή.

Ενώ πετούσαν, 

η Έλλη ζαλίστηκε, 

έπεσε στη θάλασσα 

και πνίγηκε. 

Από τότε,

η θάλασσα αυτή 

ονομάστηκε Ελλήσποντος.

Ένα χρυσόμαλλο κριάρι 
σώζει τον Φρίξο και την Έλλη
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Ο Φρίξος φτάνει στην Κολχίδα 

Λυπημένος ο Φρίξος 

συνέχισε το ταξίδι του, 

ώσπου έφτασε στην Κολχίδα.

Χάρισε το δέρας του κριαριού

στο βασιλιά της Κολχίδας.

Εκείνος το κρέμασε 

στην ιερή βελανιδιά του θεού Άρη 

κι έβαλε έναν ακοίμητο δράκο 

να το φυλάει.

Δέρας→ δέρμα

Τι σημαίνει η λέξη;
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τις κατάλληλες λέξεις. 

    (δέρας, χρυσόμαλλο, μισούσε, Ελλήσποντος, δέρμα)

α) Ο πατέρας του Φρίξου και της Έλλης παντρεύτηκε 

    μια άλλη γυναίκα που ............................ τα παιδιά του. 

β) Η Νεφέλη έστειλε ένα ........................... κριάρι για να σώσει τον Φρίξο.

γ) Η Έλλη ζαλίστηκε κι έπεσε στη θάλασσα 

    που ονομάστηκε ......................... .

δ) Ο Φρίξος χάρισε το χρυσόμαλλο ..................... στον βασιλιά 

    της Κολχίδας. 

ε) Το χρυσόμαλλο δέρας ήταν το ........................... του κριαριού. 
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Η Έλλη ζαλίστηκε κι έπεσε 

στη θάλασσα και πνίγηκε.

Ο βασιλιάς Αθάμας παντρεύτηκε την Ινώ.

Η Νεφέλη έστειλε ένα χρυσόμαλλο κριάρι 

για να σώσει τον Φρίξο και την Έλλη.

Η Ινώ ξεγέλασε τον βασιλιά Αθάμα.

Ο Φρίξος έφτασε στην Κολχίδα και χάρισε 

το χρυσόμαλλο δέρας στον βασιλιά της Κολχίδας.

Ο Αθάμας αποφάσισε να θυσιάσει 

τον γιο του Φρίξο στον Δία.

2. Βάλε τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά,

    αριθμώντας τις προτάσεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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2. Πελίας και Ιάσονας

Ο πατέρας του Ιάσονα,

ο βασιλιάς της Ιωλκού,

έχασε τον θρόνο του 

από τον αδερφό του Πελία.

Για να σώσει τον μικρό Ιάσονα

τον άφησε στη σπηλιά 

του Κένταυρου Χείρωνα. 

Έτσι, ο Ιάσονας

μεγάλωσε κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα

κι έγινε ένα πολύ έξυπνο 

και δυνατό παλικάρι.

Ο Ιάσονας μεγαλώνει με τον Κένταυρο Χείρωνα 

Κένταυρος → πλάσμα της ελληνικής μυθολογίας. 

                         Λέγεται ότι είχαν σώμα αλόγου από τον κορμό 

                        και κάτω και ανθρώπινο σώμα από τον κορμό και πάνω.

Τι σημαίνει η λέξη;
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Στο δρόμο του,

συνάντησε μια γριούλα, 

στην όχθη ενός ποταμού.

Ήταν η θεά Ήρα 

μεταμορφωμένη σε γριά,

που ήθελε να δοκιμάσει την καλοσύνη του.

Ο Ιάσονας την πήρε στην πλάτη του

και την πέρασε απέναντι.

Ο Ιάσονας επιστρέφει στην Ιωλκό 

Όταν έγινε είκοσι χρονών,

αποφάσισε να πάει 

στην πατρίδα του, την Ιωλκό

για να πάρει πίσω 

το θρόνο του πατέρα του.
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Εκεί έχασε το ένα σανδάλι του

κι έφτασε στην Ιωλκό μονοσάνδαλος.  

Ο Πελίας είχε πάρει ένα χρησμό 

που έλεγε: «Να φοβάσαι τον μονοσάνδαλο».

Όταν είδε τον Ιάσονα,

του είπε 

ότι θα του έδινε πίσω το θρόνο

αν του έφερνε το χρυσόμαλλο δέρας. 

Σανδάλι → παπούτσι που μοιάζει με πέδιλο

Μονοσάνδαλος → με ένα σανδάλι

Χρησμός → τα λόγια που έλεγε η Πυθία σε όσους 

  πήγαιναν στο Μαντείο των Δελφών 

  για να τους δώσει λύση στα προβλήματά τους.

Τι σημαίνει η λέξη;
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Τότε ο Ιάσονας,

ζήτησε από τον Άργο,

που ήταν πολύ καλός τεχνίτης,

να του φτιάξει ένα καράβι.

Με τη βοήθεια της Ήρας 

και της Αθηνάς,

ο Άργος έφτιαξε ένα πολύ γερό καράβι

με 50 κουπιά

που ονομάστηκε Αργώ. 

Πολλοί ήρωες από την Ελλάδα

ήρθαν να βοηθήσουν τον Ιάσονα.

Όλοι αυτοί 

ονομάστηκαν Αργοναύτες. 

Στη Θράκη

συνάντησαν τον μάντη Φινέα.

Η Αργώ και οι Αργοναύτες 
ετοιμάζονται για το ταξίδι στην Κολχίδα

Ο Αργώ
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Τους συμβούλεψε 

πριν περάσουν 

από τις Συμπληγάδες Πέτρες, 

να αφήσουν ένα περιστέρι 

να περάσει ανάμεσά τους.

Αν περάσει το περιστέρι,

τότε θα περάσει και η Αργώ. 

 Οι Συμπληγάδες Πέτρες
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τις κατάλληλες λέξεις. 

    (θρόνο, Κένταυρο, Αργώ, χρυσόμαλλο δέρας, Αργοναύτες)

2. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση

α) Ο Ιάσονας μεγάλωσε κοντά στον ................................. Χείρωνα.

β) Πήγε στην Ιωλκό για να πάρει πίσω το ...................... του πατέρα του. 

γ) Ο Πελίας του είπε να πάει στην Κολχίδα 

    για να φέρει το .................................................... .

δ) Το πλοίο του Ιάσονα ονομάστηκε ........................... .

ε) Οι ήρωες που ήρθαν για να βοηθήσουν 

    τον Ιάσονα ονομάστηκαν ...................................... .

Ποιος ήταν ο Πελίας;

α) ο πατέρας του Ιάσονα

β) ο θείος του Ιάσονα

γ) ο αδερφός του Ιάσονα
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ποιόν άθλο έβαλε ο Πελίας στον Ιάσονα;

α) Να του φέρει το χρυσόμαλλο δέρας.

β) Να σκοτώσει έναν επικίνδυνο δράκο.

γ) Να σκοτώσει ένα επικίνδυνο λιοντάρι.

Ποιος έφτιαξε την Αργώ, το καράβι του Ιάσονα;

α) Ο Ιάσονας μαζί με τους Αργοναύτες.

β) Ο Άργος που ήταν πολύ καλός τεχνίτης.

γ) Οι θεοί που αγαπούσαν τον Ιάσονα. 

Τι συμβουλή έδωσε ο μάντης Φινέας 

στους Αργοναύτες;

α) Τους είπε όταν φτάσουν στις Συμπληγάδες Πέτρες 

    να αφήσουν πρώτα ένα περιστέρι να περάσει ανάμεσά τους.

β) Τους είπε να αποφύγουν τις Συμπληγάδες Πέτρες.

γ) Τους είπε ότι είναι αδύνατον να περάσουν από τις 

    Συμπληγάδες Πέτρες. 
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3. Η Αργοναυτική εκστρατεία

Η Αργώ

έφτασε στις Συμπληγάδες πέτρες. 

Αυτές ήταν δυο πελώριοι βράχοι 

που ανοιγόκλειναν 

και τσάκιζαν τα καράβια 

που περνούσαν. 

Οι Αργοναύτες, 

ακολούθησαν τη συμβουλή του μάντη Φινέα.

Πρώτα άφησαν 

να περάσει ένα περιστέρι

και μετά πέρασε η Αργώ. 

Από τότε, 

οι βράχοι αυτοί 

έμειναν ακίνητοι για πάντα. 

Η Αργώ περνά τις Συμπληγάδες Πέτρες
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Οι Αργοναύτες φτάνουν στην Κολχίδα 

Τελικά, η Αργώ έφτασε στην Κολχίδα. 

Εκεί ο Ιάσονας

ζήτησε από τον βασιλιά Αιήτη

το χρυσόμαλλο δέρας.

Εκείνος του είπε 

ότι θα του το έδινε, 

αν κατάφερνε 

να κάνει κάποιους άθλους. 

Η Μήδεια, κόρη του βασιλιά Αιήτη,

βοήθησε τον Ιάσονα

και έκανε όλους τους άθλους.

 Η Μήδεια
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Η Αργοναυτική εκστρατεία τελειώνει  

Ο Αιήτης δεν είχε σκοπό

να δώσει το χρυσόμαλλο δέρας

στον Ιάσονα.

Αλλά, Ο Ιάσονας

κατάφερε να το κλέψει

με τη βοήθεια της Μήδειας 

και του Ορφέα. 

Η Μήδεια έριξε μαγικό υγρό  

στα μάτια του δράκου

ενώ ο Ορφέας 

έπαιξε πολύ γλυκά 

τη λύρα του.

 Ο Ορφέας
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Τότε, ο δράκος αποκοιμήθηκε

και ο Ιάσονας άρπαξε το δέρας. 

Όταν γύρισαν πίσω στην Ιωλκό,

ο Ιάσονας έδωσε το χρυσόμαλλο δέρας

στον θείο του τον Πελία.

Όμως, εκείνος 

δεν του έδωσε πίσω το θρόνο του.

 Ο Ιάσονας πήρε το χρυσόμαλλο δέρας.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάλε ✓ στη λέξη Σωστό

    όταν η πρόταση είναι σωστή.

    Βάλε ✓ στη λέξη Λάθος

    όταν η πρόταση είναι λάθος. 

α) Οι Συμπληγάδες Πέτρες ήταν δύο 

    τεράστιοι βράχοι που ανοιγόκλειναν.           

β) Η Αργώ δεν κατάφερε να περάσει 

    τις Συμπληγάδες Πέτρες. 

γ) Η Μήδεια δεν ήθελε να βοηθήσει 

    τον Ιάσονα      

δ) Ο Ιάσονας κατάφερε να κλέψει 

    το χρυσόμαλλο δέρας με τη βοήθεια 

    της Μήδειας και του Ορφέα.  

ε) Ο Πελίας έδωσε πίσω στον Ιάσονα 

    το θρόνο του. 

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πώς κατάφεραν οι Αργοναύτες να περάσουν 

τις Συμπληγάδες Πέτρες;

α) Πρώτα άφησαν ένα περιστέρι να περάσει ανάμεσά τους 

    και μετά πέρασαν εκείνοι.

β) Έκαναν κουπί πολύ γρήγορα.

γ) Περίμενα μέχρι να σταματήσουν να ανοιγοκλείνουν οι Πέτρες.

    

Πως κοίμισε η Μήδεια τον δράκο;

α) Τον έδεσε.

β) Του έριξε μαγικό υγρό στα μάτια. 

γ) Του τραγούδησε γλυκά.

    

Τι έκανε ο Πελίας όταν γύρισε ο Ιάσονας στην Ιωλκό;

α) Του έδωσε πίσω τον θρόνο.

β) Τον σκότωσε.

γ) Δεν του έδωσε πίσω το θρόνο. 

2. Διάλεξε τη σωστή απάντηση
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?

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν από πολλά χρόνια, 

οι Αχαιοί που κατοικούσαν τότε στην Ελλάδα,

ενώθηκαν 

και με τα πλοία και το στρατό τους

πήγαν να κατακτήσουν την Τροία.

Αφορμή ήταν μια γυναίκα,

η Ωραία Ελένη της Σπάρτης.

Την απήγαγε ο Πάρης,

το βασιλόπουλο της Τροίας. 

Έτσι, άρχισε ο Τρωικός πόλεμος 

που κράτησε δέκα χρόνια. 

Ήταν ο μεγαλύτερος πόλεμος της αρχαιότητας.

Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

  Η Ωραία Ελένη της Σπάρτης
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Παρουσίαση όλων των ηρώων 
του Τρωικού Πολέμου

ΤΡΩΕΣ 

Πάρης

Έκτορας

Ανδρομάχη 

Πρίαμος 

Εκάβη

βασιλόπουλο της Τροίας

αδερφός του Πάρη

γυναίκα του Έκτορα

πατέρας του Πάρη, βασιλιάς της Τροίας

μητέρα του Πάρη, βασίλισσα της Τροίας

➞
➞
➞
➞
➞

ΑΧΑΙΟΙ

γυναίκα του Μενέλαου

βασιλιάς της Σπάρτης

βασιλιάς των Μυκηνών, αδερφός του Μενέλαου

κόρη του Αγαμέμνονα

βασιλιάς των Μυρμιδόνων, 

ο πιο δυνατός Έλληνας πολεμιστής

αδερφικός φίλος του Αχιλλέα

βασιλιάς της Ιθάκης 

Ωραία Ελένη

Μενέλαος 

Αγαμέμνονας 

Ιφιγένεια 

Αχιλλέας

Πάτροκλος 

Οδυσσέας

➞
➞
➞
➞

➞

➞

➞
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Ο Πηλέας και η Θέτιδα

κάλεσαν στο γάμο τους

όλους τους θεούς και τις θεές,

εκτός από την Έριδα.

Δεν την κάλεσαν,

γιατί ήταν η θεά της φιλονικίας, 

κι όπου πήγαινε 

έφερνε μίσος και καυγάδες. 

Η Έριδα θύμωσε πολύ,

πήγε στο γάμο αόρατη

κι άφησε πάνω στο τραπέζι 

ένα χρυσό μήλο

για να το πάρει 

η ομορφότερη θεά. 

Το μήλο της Έριδας 

1. Το μήλο της Έριδας

Φιλονικία → καβγάς, έντονη διαφωνία

Τι σημαίνει η λέξη;
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Ο Πάρης αποφασίζει 
ποια θεά θα πάρει το μήλο 

Οι τρεις θεές πήγαν στον Πάρη,

το βασιλόπουλο της Τροίας

για να διαλέξει αυτός την ομορφότερη.

Ο Πάρης διάλεξε την Αφροδίτη,

γιατί του υποσχέθηκε 

ότι θα του έδινε

την ομορφότερη γυναίκα.

Η Ήρα και η Αθηνά 

έφυγαν θυμωμένες.

Αμέσως, 

η Ήρα, η Αφροδίτη και η Αθηνά 

άρχισαν να μαλώνουν

ποια θα το πάρει.

Αθηνά  Αφροδίτη Ήρα
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Ο Πάρης αρπάζει την Ωραία Ελένη 

Ο Πάρης έφυγε γρήγορα για την Σπάρτη.

Εκεί τον καλοδέχτηκαν

και τον φιλοξένησαν.

Όμως, ο Πάρης 

με τη βοήθεια της Αφροδίτης,

ξεμυάλισε την Ελένη

και την πήρε μαζί του στην Τροία. 

Η Αφροδίτη φανέρωσε στον Πάρη

ότι η ομορφότερη γυναίκα

ήταν η Ωραία Ελένη,

η γυναίκα του Μενέλαου,

βασιλιά της Σπάρτης.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Κύκλωσε την σωστή απάντηση.

Ο Πηλέας και η Θέτιδα δεν κάλεσαν στο γάμο τους

α) την Ήρα

β) την Αφροδίτη

γ) την Έριδα 

Η Έριδα άφησε ένα χρυσό μήλο

α) για την εξυπνότερη θεά

β) για την ομορφότερη θεά

γ) για την πιο δυνατή θεά

Οι τρεις θεές πήγαν στον ……….. για να διαλέξει την ομορφότερη

α) στον Δία

β) στον Ερμή

γ) στον Πάρη
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Ο Πάρης έδωσε το χρυσό μήλο 

α) στη θεά Ήρα

β) στη θεά Αφροδίτη

γ) στη θεά Αθηνά

Η Ωραία Ελένη ήταν η ομορφότερη γυναίκα και ήταν παντρεμένη  

α) με τον βασιλιά Μενέλαο

β) με τον βασιλιά Αγαμέμνονα

γ) με τον βασιλιά Οδυσσέα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Αντιστοίχισε τις φράσεις της στήλης Α

    με τις φράσεις της στήλης Β.

Η Έριδα ήταν

Η Αφροδίτη υποσχέθηκε 

στον Πάρη 

Η Ωραία Ελένη ήταν 

ότι θα του δώσει 

την ομορφότερη γυναίκα. 

η θεά της φιλονικίας.

η γυναίκα του βασιλιά Μενέλαου. 

ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Α 
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2. Η θυσία της Ιφιγένειας

Ο Μενέλαος, θύμωσε πολύ

και θέλησε να εκδικηθεί τον Πάρη

και να πάρει πίσω την Ελένη. 

Γι’ αυτό ζήτησε βοήθεια 

από τον αδελφό του, 

τον Αγαμέμνονα, 

που βασίλευε στις Μυκήνες. 

Εκείνος κάλεσε όλους τους βασιλιάδες των Αχαιών 

να ετοιμαστούν να πάνε στην Τροία,

να πολεμήσουν για να πάρουν πίσω την Ελένη.

Έτσι, μαζεύτηκαν όλοι οι Αχαιοί 

με τα πλοία και το στρατό τους

στο λιμάνι της Αυλίδας. 

Ο Μενέλαος ζητά βοήθεια από τον Αγαμέμνονα

Αχαιοί → έτσι ονομάζονταν τότε οι Έλληνες

Τι σημαίνει η λέξη;
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Όμως δεν φυσούσε καθόλου

κι οι βασιλιάδες ρωτήσανε το μάντη Κάλχα 

να τους πει 

γιατί δε φυσούσαν οι άνεμοι.

Εκείνος τότε είπε 

ότι η θεά  Άρτεμη κρατούσε τους ανέμους. 

Είχε θυμώσει, 

γιατί ο Αγαμέμνονας είχε σκοτώσει 

το ιερό ελάφι της

Η Ιφιγένεια θυσιάζεται 

Θυσία → οι αρχαίοι Έλληνες πρόσφεραν ζώα ή ανθρώπους στους θεούς

Τι σημαίνει η λέξη;

Διάλεξαν για αρχηγό τον Αγαμέμνονα 

κι αφού έκαναν θυσίες, 

περίμεναν να φυσήξει ο άνεμος, 

για να ξεκινήσουν τα καράβια για την Τροία.
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και ο θυμός θα της περνούσε 

μόνο αν ο Αγαμέμνονας 

θυσίαζε στο βωμό της 

την κόρη του, την Ιφιγένεια.

Ο Αγαμέμνονας λυπήθηκε βαθιά,

αλλά τελικά αποφάσισε 

να θυσιάσει την κόρη του.

Τη μέρα της θυσίας,

 η Ιφιγένεια  πήγε στολισμένη στο βωμό 

και με θάρρος έσκυψε το κεφάλι. 

Όμως, 

τη στιγμή που ο μάντης Κάλχας 

σήκωνε το μαχαίρι,

η Άρτεμη άρπαξε την κόρη 

και στη θέση της 

άφησε ένα μικρό ελάφι. 

Αμέσως, φύσηξε άνεμος

και οι Αχαιοί ξεκίνησαν για την Τροία. 
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Οι πιο σπουδαίοι ήρωες του Τρωικού πολέμου.

1 2 3 4 5 6 7

Πάρης 

Νέστωρας 

2

5

Διομήδης

Αχιλλέας

3

6

Μενέλαος  

Οδυσσέας 

Αγαμέμνονας

1

4

7



ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

123

Όλοι οι βασιλιάδες των Αχαιών 

μαζεύτηκαν στο λιμάνι της Αυλίδας.

Οι Αχαιοί ξεκίνησαν για την Τροία.

Ο Μενέλαος ζήτησε βοήθεια 

από τον αδελφό του Αγαμέμνονα.

Η θεά Άρτεμη ζήτησε από τον Αγαμέμνονα 

να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια. 

Οι Αχαιοί δεν μπορούσαν να φύγουν.

Τελικά η Άρτεμη έσωσε την Ιφιγένεια 

κι άφησε στη θέση της ένα ελάφι. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάλε τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά,

    αριθμώντας τις προτάσεις.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Αντιστοίχισε τα ονόματα της Στήλης Α

    με τις περιγραφές τους στη στήλη Β.

Μενέλαος

Αγαμέμνονας

Πάρης 

Ωραία Ελένη

Ιφιγένεια

Κόρη του Αγαμέμνονα

Βασιλιάς της Σπάρτης

Βασιλιάς των Μυκηνών 

Γυναίκα του Μενέλαου

Βασιλόπουλο της Τροίας

ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Α 
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3. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία

Ταξιδεύοντας για την Τροία 

οι Αχαιοί πέρασαν απ’ τη Δήλο. 

Ο Άνιος, 

που ήταν ιερέας του θεού Απόλλωνα

είχε τρεις κόρες, τις Οινοτρόπες.

Ο Άνιος είπε στους Αχαιούς 

ότι θα έπαιρναν την Τροία σε δέκα χρόνια

και τους κάλεσε 

να μείνουν εννιά χρόνια στη Δήλο 

και το δέκατο χρόνο 

να πάνε στην Τροία. 

Εκείνοι όμως δεν δέχτηκαν.

Οι Αχαιοί περνούν από τη Δήλο
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Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία

Έφυγαν λοιπόν από τη Δήλο 

και σε λίγες μέρες 

έφτασαν στην Τροία. 

Εκεί βασίλευαν ο Πρίαμος και η Εκάβη. 

Οι Τρώες, 

βλέποντας τα αμέτρητα καράβια των Αχαιών, 

πήραν τα όπλα τους 

κι έτρεξαν στην ακρογιαλιά 

για να τους πολεμήσουν. 
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Αρχηγό είχαν τον Έκτορα, γιο του Πρίαμου

και μεγάλο αδερφό του Πάρη.

Τότε άρχισε φοβερή μάχη. 

Οι Τρώες νικήθηκαν 

και κλείστηκαν στα τείχη της πόλης. 

Οι Αχαιοί τράβηξαν τα πλοία τους 

στη στεριά 

κι έφτιαξαν στρατόπεδο 

με ένα ξύλινο τείχος.

Οι θεοί κοιτούσαν 

από τον Όλυμπο. 

Ο Ποσειδώνας, η Ήρα, η Αθηνά 

ήταν με το μέρος των Αχαιών. 

Ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Απόλλωνας 

ήταν με το μέρος των Τρώων. 

Κι ο Δίας άλλοτε με τους Αχαιούς 

κι άλλοτε με τους Τρώες.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τις κατάλληλες λέξεις .

    (Έκτορας, Πρίαμος, Εκάβη, έχασαν, Δήλο, στρατόπεδο)

α) Οι Αχαιοί πέρασαν από τη ............................. .

β) Βασιλιάς της Τροίας ήταν ο ................. και γυναίκα του η ..................... .

γ) Αρχηγός των Τρώων ήταν ο ..................., ο μεγάλος αδελφός του Πάρη.

δ) Οι Τρώες .......................... την πρώτη μάχη.

ε) Οι Αχαιοί έφτιαξαν ένα .......................... στην παραλία.
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4. Ο θυμός του Αχιλλέα

Εννιά χρόνια 

πολέμησαν οι Αχαιοί στην Τροία, 

αλλά δεν μπορούσαν

να κατακτήσουν το κάστρο του Πρίαμου. 

Οι Τρώες, 

με αρχηγό τους τον Έκτορα, 

το υπεράσπιζαν γενναία.

Το δέκατο όμως χρόνο 

μάλωσαν ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας 

για δυο όμορφες σκλάβες, 

τη Χρυσηίδα και τη Βρισηίδα. 

Αυτό έφερε πολλές συμφορές στους Αχαιούς.

Η σύγκρουση Αχιλλέα - Αγαμέμνονα

Συμφορά → βάσανα, προβλήματα

Τι σημαίνει η λέξη;
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Ο Αγαμέμνονας 

είχε πάρει για σκλάβα

τη Χρυσηίδα.

Ο Χρύσης, ο πατέρας της, 

ήταν ιερέας του Απόλλωνα. 

Ήρθε ικέτης στο στρατόπεδο των Αχαιών.

Έπεσε στα πόδια του Αγαμέμνονα  

και τον παρακαλούσε 

να του δώσει πίσω την κόρη του. 

Ο Αγαμέμνονας δε σεβάστηκε το γέροντα 

και τον έδιωξε θυμωμένος.

Τότε, ο Χρύσης παρακάλεσε τον Απόλλωνα 

να τιμωρήσει σκληρά τους Αχαιούς. 

Ο Απόλλωνας τιμωρεί τους Αχαιούς

Ικέτης → αυτός που ικετετεύει, δηλαδή παρακαλά για βοήθεια ή προστασία

Τι σημαίνει η λέξη;

  Ο Χρύσης παρακαλάει για την κόρη του.
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Ο Απόλλωνας τον άκουσε 

κι έριξε φοβερή αρρώστια ανάμεσα τους.

Οι Αχαιοί πέθαιναν, ο ένας μετά τον άλλο.

Εννιά μέρες κράτησε η αρρώστια. 

Τη δέκατη μέρα οι βασιλιάδες 

ρώτησαν το μάντη Κάλχα 

να τους πει 

γιατί τους βρήκε τέτοια συμφορά. 

Εκείνος είπε 

πως ο Απόλλωνας ήταν θυμωμένος, 

γιατί ο Αγαμέμνονας δε σεβάστηκε το Χρύση.

Για να σταματήσει το κακό, 

ο Αγαμέμνονας έστειλε τη Χρυσηίδα 

πίσω στον πατέρα της. 

Ο Αχιλλέας θυμώνει με τον Αγαμέμνονα

  Ο θεός Απόλλωνας θυμωμένος
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Όμως, διέταξε να φέρουν στη σκηνή του 

τη σκλάβα του Αχιλλέα, 

τη Βρισηίδα.

Ο Αχιλλέας θύμωσε πολύ,

κλείστηκε στη σκηνή του 

κι ορκίστηκε να μην ξαναπολεμήσει.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάλε ✓ στη λέξη Σωστό

    όταν η πρόταση είναι σωστή.

    Βάλε ✓ στη λέξη Λάθος

    όταν η πρόταση είναι λάθος. 

α) Ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας μάλωσαν 

    γιατί ήθελαν και οι δύο να είναι αρχηγοί.         

β) Ο Χρύσης παρακάλεσε τον Αγαμέμνονα 

    να του δώσει πίσω την κόρη του.

γ) Ο Απόλλωνας προστάτευε τους Αχαιούς.

δ) Ο Αχιλλέας θύμωσε 

    γιατί ο Αγαμέμνονας πήρε την σκλάβα του. 

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Συμπλήρωσε τα κενά 

    με τις κατάλληλες λέξεις.

    (ξαναπολεμήσει, ιερέας, αρρώστια, αρνήθηκε, πήρε)

α) Ο Χρύσης ήταν ........................ του θεού Απόλλωνα.

β) Ο Αγαμέμνονας ........................... να δώσει στον Χρύση την κόρη του.

γ) Ο Απόλλωνας έριξε ..................... στο στρατόπεδο των Αχαιών. 

δ) Ο Αγαμέμνονας ......................... την σκλάβα του Αχιλλέα.

ε) Ο Αχιλλέας ορκίστηκε να μην ......................... .
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Ο Αχιλλέας δεν πολεμούσε πια 

κι οι Τρώες πήραν θάρρος. 

Έξω από τα τείχη της Τροίας

γίνονταν άγριες μάχες

κι αμέτρητοι Αχαιοί έπεφταν νεκροί.

Τότε ο Αγαμέμνονας 

έστειλε τον πολυμήχανο Οδυσσέα, 

να τον παρακαλέσει 

να ξαναμπεί στη μάχη.

Μάλιστα υποσχέθηκε 

ότι θα του έδινε πίσω τη Βρισηίδα 

και δώρα αμέτρητα. 

Αλλά, ο Αχιλλέας δε δέχτηκε. 

Ο Αγαμέμνονας ζητά από τον 
Αχιλλέα να γυρίσει στη μάχη

5. Ο θάνατος του Πάτροκλου

Αμέτρητοι → πάρα πολλοί

Πολυμήχανος → πολύ έξυπνος

Τι σημαίνει η λέξη;
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Βλέποντας τις συμφορές των Αχαιών, 

ο Πάτροκλος πήγε στον Αχιλλέα 

και του ζήτησε να πολεμήσει 

εκείνος στη θέση του.

Ο Αχιλλέας δέχτηκε 

και τον συμβούλεψε 

να διώξει τους Τρώες 

από το στρατόπεδο των Αχαιών

και να γυρίσει πίσω.

Ο Πάτροκλος όρμησε στη μάχη, 

φορώντας την πανοπλία του Αχιλλέα.

Οι Τρώες, όταν τον είδαν, 

νόμισαν πως ήταν ο Αχιλλέας 

κι έφυγαν τρέχοντας προς την Τροία.

Ο Πάτροκλος μπαίνει στη μάχη 

Πάτροκλος
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Όμως, ο Έκτορας τον αναγνώρισε

κι άρχισαν να παλεύουν. 

Τότε, ο Απόλλωνας 

χτύπησε τον Πάτροκλο πισώπλατα.  

Εκείνος έπεσε κάτω 

κι ο Έκτορας τον σκότωσε 

και πήρε τα θεϊκά όπλα του Αχιλλέα.

Οι Αχαιοί πήραν το νεκρό Πάτροκλο 

και τον έφεραν στα πλοία.

Όταν είδε ο Αχιλλέας 

το φίλο του νεκρό,  

άρχισε να κλαίει.

Τότε, αποφάσισε να ξαναμπεί στη μάχη

για να εκδικηθεί 

για το θάνατο του φίλου του. 

Ο Έκτορας σκοτώνει τον Πάτροκλο

πισώπλατα → πίσω από την πλάτη

Τι σημαίνει η λέξη;

Ο Απόλλωνας χτυπάει 

τον Πάτροκλο πισώπλατα.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μόλις ο Αχιλλέας είδε τον φίλο του νεκρό, 

αποφάσισε να εκδικηθεί για το θάνατό του.

Ο Αχιλλέας αρνήθηκε να ξαναμπεί στη μάχη.

Ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο.

Ο Πάτροκλος φόρεσε την πανοπλία του Αχιλλέα.

Ο Οδυσσέας παρακάλεσε τον Αχιλλέα να μπει στη μάχη.

1. Βάλε τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά,

    αριθμώντας τις προτάσεις.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Βάλε ✓ στη λέξη Σωστό

    όταν η πρόταση είναι σωστή.

    Βάλε ✓ στη λέξη Λάθος

    όταν η πρόταση είναι λάθος. 

α) Ο Αγαμέμνονας έστειλε τον Οδυσσέα 

    για να πείσει τον Αχιλλέα να μπει στη μάχη.

 β) Ο Πάτροκλος ήθελε να βοηθήσει 

    τους Αχαιούς 

γ) Ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο 

δ) Όταν έμαθε ο Αχιλλέας για το θάνατο του 

    Πάτροκλου, έφυγε από την Τροία 

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ
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6. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα

Μετά το θάνατο του Πάτροκλου, 

ο Αχιλλέας ήθελε 

να εκδικηθεί τον Έκτορα, 

που σκότωσε το  φίλο του.

Την άλλη μέρα 

φόρεσε την καινούρια πανοπλία του

και πήγε να πολεμήσει.

Μέσα στο κάστρο της Τροίας, 

ο Έκτορας αποχαιρέτησε την Ανδρομάχη, 

τη γυναίκα του,

και πήρε στην αγκαλιά του 

για τελευταία φορά 

το μικρό του γιο. 

Ο Αχιλλέας ξαναμπαίνει στη μάχη 

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα 

Ο Έκτορας με την Ανδρομάχη
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Μετά, βγήκε κι αυτός 

να πολεμήσει. 

Όταν οι Τρώες είδαν τον Αχιλλέα,  

τρόμαξαν 

και έτρεξαν να σωθούν. 

Μόνο ο γενναίος Έκτορας

έμεινε να τον αντιμετωπίσει. 

Ο Αχιλλέας κυνήγησε τον Έκτορα

γύρω από τα τείχη της πόλης. 

Στο τέλος,

ο Έκτορας κουράστηκε

και σταμάτησε. 

Πάλεψαν σκληρά, 

γιατί ήταν και οι δύο γενναίοι. 

Ο Αχιλλέας με 

τον Έκτορα
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Τέλος, ο Αχιλλέας 

σκότωσε τον Έκτορα

με το κοντάρι του. 

Ψηλά, από τα τείχη της Τροίας

ο Πρίαμος, η Εκάβη, 

και η όμορφη Ανδρομάχη

θρηνούσαν για το χαμό του Έκτορα. 

Θρηνώ → κλαίω για κάποιον που πέθανε

Τι σημαίνει η λέξη;

Αμέσως ο Αχιλλέας 

πήρε τα όπλα τού νεκρού, 

κι έσυρε το νεκρό του σώμα

μέχρι το στρατόπεδο των Αχαιών.

Ο βασιλιάς Πρίαμος πηγαίνει στον Αχιλλέα 
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Την άλλη μέρα 

οι Αχαιοί έκαψαν το νεκρό Πάτροκλο

και οργάνωσαν αγώνες

για να τον τιμήσουν. 

Μετά από έντεκα ημέρες,

ο βασιλιάς Πρίαμος 

πήγε στον Αχιλλέα, 

έπεσε στα πόδια του 

και τον παρακάλεσε 

να του δώσει το σώμα του παιδιού του 

για να το θάψει. 

Ο Αχιλλέας συγκινήθηκε

και του έδωσε τον νεκρό Έκτορα. 

Ο Πρίαμος παρακαλά τον Αχιλλλέα να του δώσει το νεκρό σώμα του Έκτορα.
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Ο Έκτορας, 

πριν πολεμήσει με τον Αχιλλέα, 

μπαίνει στο κάστρο της Τροίας 

και αποχαιρετά τους δικούς του. 

Εκεί συναντά τη γυναίκα του 

την Ανδρομάχη 

και το μικρό γιο του  

τον Αστυάνακτα. 

Μόλις άνοιξε την αγκαλιά του,

ο μικρός φοβήθηκε από τα όπλα 

και την περικεφαλαία 

και τραβήχτηκε. 

Τότε ο Έκτορας 

κι η Ανδρομάχη γέλασαν.

Έβγαλε εκείνος την περικεφαλαία του

και την ακούμπησε στη γη.

Τα όνειρα των γονιών για τα παιδιά τους

Ο Έκτορας αποχαιρετά την 

Ανδρομάχη και τον Αστυάνακτα.



Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΕΝΟΤΗΤΑ 5

144

Παίρνει μετά το γιο στην αγκαλιά του

και προσεύχεται στο Δία

και στους άλλους θεούς:

«Πατέρα Δία κι εσείς οι υπόλοιποι θεοί, 

κάντε ο γιός μου να γίνει ο καλύτερος

ανάμεσα στους Τρώες.

Να κυβερνήσει με δύναμη

και να νικά τους εχθρούς του. 

Να λένε ότι έγινε 

πολύ καλύτερος

από τον πατέρα του!

Κι η μάνα του 

να χαίρεται 

και να τον καμαρώνει!»

Όμηρος, Ιλιάδα Ζ 474-481, ( διασκευή)



ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

145

Μετά την ταφή του Πάτροκλου,

ο Αχιλλέας οργανώνει αγώνες

για να τον τιμήσει.

Τα αγωνίσματα είναι πολλά: 

αρματοδρομία, πυγμαχία, πάλη, 

δρόμος, οπλομαχία, δισκοβολία, 

τοξοβολία, ακοντισμός. 

Στο τελευταίο αγώνισμα,

ο Αχιλλέας έδωσε το πρώτο βραβείο

στον Αγαμέμνονα.

Αγώνες για να τιμηθεί ο Πάτροκλος

Πάλη
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Έτσι οι δύο αντίπαλοι

συμφιλιώνονται.

Ο Πάτροκλος 

τιμήθηκε όσο κανένας άλλος ήρωας.

Όλοι θα θυμούνται τη δύναμή του 

και θα θέλουν να του μοιάσουν. 

Αυτός ήταν και ο σκοπός 

που έγιναν οι αγώνες.

Όμηρος, Ιλιάδα Ψ 258-897 (διασκευή)

Συμφιλιώνομαι → γίνομαι και πάλι φίλος με τον άλλο

Τι σημαίνει η λέξη;
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση

Μετά το θάνατο του Πάτροκλου, ο Αχιλλέας

α) γύρισε πίσω στην πατρίδα του.

β) μπήκε στη μάχη για να εκδικηθεί τον Έκτορα.

γ) έμεινε στο στρατόπεδο των Αχαιών και 

    θρηνούσε για το χαμό του φίλου του.

Ο Αχιλλέας κυνηγούσε τον Έκτορα 

γύρω από τα τείχη της πόλης,

α) μέχρι που στο τέλος τον σκότωσε.

β) μέχρι που στο τέλος ο Έκτορας σκότωσε τον Αχιλλέα

γ) μέχρι που στο τέλος ο Έκτορας κατάφερε να γλιτώσει.

Ο βασιλιάς Πρίαμος πήγε στη σκηνή του Αχιλλέα,

α) για να τον παρακαλέσει να σταματήσει τον πόλεμο.

β) για να τον παρακαλέσει να του δώσει το νεκρό σώμα του Έκτορα.

γ) για να του δώσει δώρα.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Αφού διαβάσεις τα κείμενα 4 και 5

    συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη. 

    (τιμήσει, προσευχήθηκε, καλύτερος)

α) Ο Έκτορας κράτησε στην αγκαλιά το γιο του 

    και ……………. στους θεούς.

β) Ο Έκτορας ευχήθηκε ο γιος του να γίνει ……………. από εκείνον.

γ) Ο Αχιλλέας διοργάνωσε αγώνες για να …………….. 

    τον νεκρό Πάτροκλο.
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7. Το τέλος του Αχιλλέα

Μετά την ταφή του Έκτορα, 

ξανάρχισε ο πόλεμος. 

Ο Αχιλλέας 

σκότωνε τους Τρώες πολεμιστές 

τον ένα μετά τον άλλο. 

Ήταν αθάνατος,

επειδή η μητέρα του, η Θέτιδα,

τον είχε βουτήξει

στα μαγεμένα νερά μιας λίμνης,

κρατώντας τον

από τη δεξιά του φτέρνα. 

Ο θάνατος του Αχιλλέα

Αθάνατος → αυτός που δεν μπορεί να πεθάνει

Τι σημαίνει η λέξη;
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Μια μέρα όμως, 

ο Απόλλωνας 

είπε αυτό το μυστικό στον Πάρη

και τον συμβούλεψε  

να χτυπήσει τον Αχιλλέα 

με τα βέλη του 

στη δεξιά του φτέρνα.

Έτσι, τον σκότωσε.

Ο Πάρης σκοτώνει τον Αχιλλέα.
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Μετά από λίγες μέρες 

σκοτώθηκε κι ο Πάρης. 

Τον σκότωσε ο Φιλοκτήτης 

με ένα από τα δηλητηριασμένα βέλη, 

που του είχε χαρίσει ο Ηρακλής.

Ο θάνατος του Πάρη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τις κατάλληλες λέξεις. 

    (φτέρνα, αθάνατος, Αχιλλέα, Πάρη)

α) Η μητέρα του Αχιλλέα τον βούτηξε στα νερά της λίμνης 

    και έγινε ......................... .

β) Καθώς τον κρατούσε η δεξιά του ...................... δεν βράχηκε 

    από το νερό. 

γ) Ο θεός Απόλλωνας είπε το μυστικό στον ............................. .

δ) Ο Πάρης χτύπησε τον ............................... με ένα βέλος 

    στη δεξιά φτέρνα και τον .......................... .

Φιλοκτήτης
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Μετά τον θάνατο του Αχιλλέα

οι Αχαιοί απελπίστηκαν.

Πίστευαν ότι

δεν μπορούσαν

να κατακτήσουν την Τροία.

Τότε, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, 

σκέφτηκε ότι 

θα κατακτήσουν την Τροία 

με πονηριά. 

Είπε στους Αχαιούς

να φτιάξουν ένα ξύλινο άλογο, 

τον Δούρειο ίππο.

Ο Δούρειος Ίππος 

8. Ο Δούρειος ίππος 

Απελπίζομαι → χάνω κάθε ελπίδα

Πολυμήχανος → πολύ έξυπνος

Τι σημαίνει η λέξη;

Ο Δούρειος Ίππος
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Ο Δούρειος ίππος 

ήταν ένα ξύλινο άλογο

με κούφια κοιλιά. 

Οι Αχαιοί έφτιαξαν το άλογο

και έγραψαν πάνω του:

«Δώρο των Αχαιών στην Αθηνά».

Μέσα στην κοιλιά του αλόγου

κρύφτηκαν ο Οδυσσέας

και άλλοι Αχαιοί πολεμιστές. 

Το πρωί,

οι Τρώες βγήκαν από τα τείχη, 

πλησίασαν το άλογο

και αποφάσισαν

να το βάλουν μέσα στην πόλη τους.

Τη νύχτα οι Αχαιοί 

βγήκαν από την κοιλιά του αλόγου

Οι Αχαιοί καταστρέφουν την Τροία 

Οι Αχαιοί βγαίνουν από τον 

Δούρειο Ίππο 

και κατακτούν την Τροία.
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και έκαψαν την πόλη.  

Ο Μενέλαος

έτρεξε στο παλάτι του Πρίαμου,

πήρε την Ωραία Ελένη

και επέστρεψαν μαζί στην Ελλάδα.

Έτσι τελείωσε 

αυτός ο μακρύς πόλεμος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αντιστοίχισε τις φράσεις της Στήλης Α

    με τις φράσεις της Στήλης Β που ταιριάζουν.

Ο Δούρειος ίππος ήταν

Ο Οδυσσέας σκέφτηκε

Τη νύχτα, οι Αχαιοί βγήκαν από την 

κοιλιά του αλόγου

Ο Μενέλαος πήγε στο παλάτι του 

Πρίαμου

να φτιάξουν τον Δούρειο ίππο.

ένα ξύλινο άλογο με κούφια κοιλιά. 

και πήρε πίσω την Ωραία Ελένη. 

και έκαψαν την Τροία. 

ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Α 
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ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Ο Οδυσσέας
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1. Στους Κίκονες, 
στους Λωτοφάγους 
και στους Κύκλωπες

Ο Οδυσσέας έφυγε 

με 12 καράβια από την Τροία

Οι θεοί έστειλαν δυνατούς  ανέμους

που έσπρωξαν τα καράβια

στη χώρα των Κικόνων. 

Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι του

άρπαξαν ζώα και κρασί

από τους Κίκονες

και κάθισαν στην παραλία να φάνε. 

Τότε τους επιτέθηκαν οι Κίκονες

κι έγινε άγρια μάχη.

Οι Κίκονες

Το καράβι του Οδυσσέα στην χώρα των Κικόνων
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Η χώρα των Λωτοφάγων

Μετά τους Κίκονες

έφτασαν στη χώρα των Λωτοφάγων.

Οι σύντροφοι του Οδυσσέα

συνάντησαν τους Λωτοφάγους.

Εκείνοι τους έδωσαν να φάνε λωτούς.

Οι λωτοί ήταν μαγεμένοι.

Μόλις τους έφαγαν

ξέχασαν την πατρίδα

και τους συντρόφους τους.

Δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί.

Ο Οδυσσέας τους πήρε με το ζόρι

κι έφυγαν με τα καράβια.

Πολλοί πολεμιστές σκοτώθηκαν.

Οι άλλοι μπήκανε στα καράβια 

κι έφυγαν μέσα σε άγρια καταιγίδα.

Οι λωτοί
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Στο νησί των Κυκλώπων

Μετά πολλές μέρες 

έφτασαν στο νησί των Κυκλώπων.

Ο Οδυσσέας κατέβηκε στο νησί

μαζί με 12 συντρόφους.

Είδαν μια τεράστια σπηλιά

και μπήκαν μέσα.

Παντού υπήρχαν δοχεία με γάλα

και καλάθια με τυρί,

αρνάκια και κατσικάκια.

Έφαγαν

και περίμεναν τον νοικοκύρη.

Όταν τον είδαν, τρόμαξαν.

Ήταν πολύ ψηλός

και είχε ένα μάτι στο μέτωπο.

Ήταν ο Κύκλωπας, ο Πολύφημος

ο γιος του Ποσειδώνα.
Ο Κύκλωπας Πολύφημος
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Έκλεισε την πόρτα στη σπηλιά

και άναψε δυνατή φωτιά.

Τότε είδε τους ξένους

και τους ρώτησε άγρια:

«Ποιοι είστε εσείς»;

«Ξένοι ναυαγοί είμαστε

γυρίζουμε από την Τροία».

του είπε ο Οδυσσέας.

Αμέσως ο Πολύφημος

άρπαξε 2 συντρόφους

και τους έφαγε.

Μετά κοιμήθηκε.

Το πρωί έφαγε άλλους 2 συντρόφους

κι έβγαλε το κοπάδι έξω.
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Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Κύκλωπα

Ο Οδυσσέας πήρε ένα κλαδί

το έξυσε στην άκρη

το έκανε μυτερό

και το έκρυψε στις στάχτες.

Το βράδυ ο Πολύφημος γύρισε.

Ο Οδυσσέας τον πλησίασε

και του πρόσφερε κρασί.

Εκείνος ήπιε.

Επειδή του άρεσε

ζήτησε κι άλλο.

«Ποιο είναι το όνομά σου»;

ρώτησε τον Οδυσσέα.

«Κανένα με φωνάζουν»,

απάντησε ο Οδυσσέας.

«Εσένα Κανένα

θα σε φάω τελευταίο»

Ο Οδυσσέας δίνει κρασί στον Πολύφημο.
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ξανάπε ο Κύκλωπας.

Ήπιε όλο το κρασί

και κοιμήθηκε.

Τότε ο Οδυσσέας πήρε το κλαδί

και το κάρφωσε στο μάτι του Πολύφημου.

Εκείνος πετάχτηκε

και φώναζε βοήθεια!

Οι άλλοι Κύκλωπες

έτρεξαν έξω από τη σπηλιά 

και τον ρώτησαν τι έπαθε.

Ο Πολύφημος τους είπε

ότι τον τύφλωσε ο Κανένας.

Τότε οι Κύκλωπες του είπαν:

«Αφού δε σε τύφλωσε Κανένας

τότε τι φωνάζεις»;

και έφυγαν θυμωμένοι.

Ο Οδυσσέας καρφώνει 

τον Πολύφημο στο μάτι.
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Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του
ξεφεύγουν από τον Κύκλωπα

Τα ξημερώματα ο Κύκλωπας

άνοιξε την σπηλιά.

Κάθισε με τα χέρια απλωμένα

για να τους πιάσει.

Ο Οδυσσέας έδεσε 

τους συντρόφους του

κάτω από την κοιλιά

των μεγάλων κριαριών.

Ο ίδιος κρεμάστηκε από τα μαλλιά 

του πιο μεγάλου ζώου.

Τα κριάρια βγήκαν από τη σπηλιά.

Ο Πολύφημος δεν κατάλαβε

ότι από κάτω

ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι.

Ο Οδυσσέας ξεγελά τον Πολύφημο
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Όταν βγήκαν όλοι από τη σπηλιά

έτρεξαν στο καράβι.

Τότε ο Οδυσσέας του φώναξε:

«Πολύφημε αν σε ρωτήσουν

ποιος σε τύφλωσε

να πεις

ο Οδυσσέας από την Ιθάκη».

Τότε ο Κύκλωπας

σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό

και είπε:

«Πατέρα, Ποσειδώνα,

μην αφήσεις τον Οδυσσέα

να γυρίσει στην Ιθάκη.

Αν γυρίσει όμως

να περάσει πολλά βάσανα

και να φτάσει μόνος του.

Εκεί να τον βρουν

καινούριες συμφορές».

Οι Λαιστρυγόνες ρίχνουν βράχια 

στα καράβια του Οδυσσέα
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Γράψε με τη σειρά ποιοι ήταν

    οι πρώτοι σταθμοί του Οδυσσέα

    μετά την Τροία.

1ος σταθμός:

2ος σταθμός:

3ος σταθμός:
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Γράψε Σ στο κουτάκι

    αν η πρόταση είναι σωστή

    και Λ αν η πρόταση είναι λάθος.

Οι θεοί έστειλαν ανέμους

και έσπρωξαν το καράβι του Οδυσσέα

στους Κίκονες.

Οι λωτοί ήταν μαγεμένα ζώα.

Τον Κύκλωπα τον έλεγαν Πολύφημο.

Ο Πολύφημος ήταν γιος της Αθηνάς.

Ο Πολύφημος είχε 3 μάτια στο μέτωπό του.

Ο Οδυσσέας έδεσε τους συντρόφους του

κάτω από την κοιλιά των κριαριών.
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2. Στον Αίολο, 
στους Λαιστρυγόνες 
και στο νησί της Κίρκης

Μετά το νησί των Κυκλώπων

ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του

έφτασε στο νησί του Αιόλου.

Ο Αίολος ήταν θεός του ανέμου.

Τους φιλοξένησε για 1 μήνα.

Όταν έφυγαν 

τους έδωσε ένα ασκί.

Μέσα στο ασκί είχε κλείσει

όλους τους άγριους ανέμους.

Έξω από το ασκί 

άφησε μόνο έναν άνεμο

για να σπρώχνει το καράβι.

Στο νησί του Αιόλου 

ασκί → σάκος

Τι σημαίνει η λέξη;
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Ο Οδυσσέας κρέμασε το ασκί

στο κατάρτι του καραβιού.

Ταξίδευαν 9 ημερόνυχτα.

Κόντευαν να φτάσουν στην Ιθάκη.

Τότε, ο Οδυσσέας αποκοιμήθηκε.

Οι σύντροφοί του νόμιζαν 

ότι το ασκί

ήταν γεμάτο με ασήμι και χρυσάφι.

Έτσι, το άνοιξαν.

Αμέσως, βγήκαν έξω

όλοι οι άνεμοι

και έσπρωξαν το καράβι 

στη χώρα των Λαιστρυγόνων. 
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Οι Λαιστρυγόνες 

Στους Λαιστρυγόνες

υπήρχε ένα λιμάνι.

Το καράβι του Οδυσσέα

έμεινε απ’ έξω 

και μέσα στο λιμάνι

μπήκαν 11 καράβια.

Οι Λαιστρυγόνες έτρεξαν 

στο λιμάνι ουρλιάζοντας.

Ήταν άγριοι και ψηλοί.

Έμοιαζαν με γίγαντες.

Άρπαζαν βράχια και τα έριχναν στα καράβια.
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Το νησί της Κίρκης

Οι άνεμοι έριξαν μετά 

τον Οδυσσέα με τους συντρόφους του

στο νησί της μάγισσας Κίρκης.

Άραξαν σε μια ακρογιαλιά

και μερικοί σύντροφοι 

πήγαν να ρωτήσουν

σε ποιο μέρος βρίσκονταν.

Έτσι, βρήκαν το παλάτι της Κίρκης.

Η Κίρκη τους έδωσε ένα μαγικό ποτό

και τους έκανε γουρούνια.

Τα βύθισαν όλα

και έφαγαν όλους τους ανθρώπους.

Μόνο το καράβι του Οδυσσέα γλίτωσε.

Ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του 

έφυγαν γρήγορα 

από τη γη των Λαιστρυγόνων.
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Μόνο ένας γλίτωσε

και έτρεξε να το πει στον Οδυσσέα.

Τότε ο Οδυσσέας

άρπαξε το σπαθί του 

και έτρεξε στο παλάτι.

Η Κίρκη του έδωσε ποτό

και όταν σήκωσε το ραβδί της

για να τον χτυπήσει

εκείνος άρπαξε το σπαθί του.

Την ανάγκασε να ξανακάνει

τους συντρόφους του ανθρώπους.

Όταν έφυγαν από το νησί

η Κίρκη συμβούλευσε τον Οδυσσέα

να κατέβει στον Άδη.

Εκεί να βρει τον μάντη Τειρεσία

και να τον ρωτήσει

πώς θα φτάσει στην Ιθάκη. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα γίνονται γουρούνια
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Κύκλωσε το Σ 

    αν η πρόταση είναι σωστή

    και το Λ αν η πρόταση είναι λάθος.

α) Ο Αίολος έδωσε στον Οδυσσέα

    ένα ασκί γεμάτο με ανέμους.

β) Οι σύντροφοι νόμιζαν ότι το ασκί

    ήταν γεμάτο με φαγητά.

γ) Οι Λαιστρυγόνες

    έμοιαζαν με γίγαντες.

δ) Η Κίρκη μεταμόρφωσε 

    τους συντρόφους του Οδυσσέα

    σε κριάρια.

Σ         Λ

Σ         Λ

Σ         Λ

Σ         Λ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Βάλε χ στο σωστό κουτί.

Στο νησί του 

Αιόλου

Ζούσαν εκεί 

και ήταν άγριοι

και ψηλοί.

Βγήκαν έξω 

όλοι οι άνεμοι

και έσπρωξαν 

τα καράβια.

Οι σύντροφοι

μεταμορφώθηκαν 

σε γουρούνια.

Μια μάγισσα 

είχε εκεί το 

παλάτι της.

Στη γη των 

Λαιστρυγόνων

Στο νησί της 

Κίρκης
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3. Στον Άδη, στις Σειρήνες, 
στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη

Το καράβι του Οδυσσέα ταξίδεψε

ως την άκρη του ωκεανού.

Εκεί βρισκόταν η είσοδος του Άδη.

Ο Οδυσσέας μπήκε στον Άδη,

έσκαψε λάκκο,

έσφαξε 2 αρνιά

και πρόσφερε στους πεθαμένους

αλεύρι, γάλα και κρασί,

νερό και μέλι.

Τότε μαζεύτηκαν

πολλοί νεκροί γύρω του.

Ο Οδυσσέας μίλησε με πολλούς νεκρούς,

όπως με τη μητέρα του

και με ήρωες που σκοτώθηκαν στην Τροία.

Ο Οδυσσέας στον Άδη
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Ο Οδυσσέας και ο μάντης Τειρεσίας

Μετά από λίγο

έφτασε ο μάντης Τειρεσίας.

Ο Οδυσσέας τον ρώτησε 

πώς θα κατάφερναν

να φτάσουν στην Ιθάκη.

Ο μάντης του είπε

πως ο Ποσειδώνας τον μισεί

γιατί τύφλωσε τον γιο του

τον Πολύφημο.

Τον συμβούλεψε

να μην πειράξουν τα βόδια

του θεού Ήλιου

όταν πάνε στο νησί του.

Έτσι μια μέρα θα φτάσουν στην Ιθάκη.

Ο Οδυσσέας ρωτά τον μάντη Τειρεσια
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Στο νησί των Σειρήνων

Όταν έφυγαν από τον Άδη

ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του

έφτασαν στο νησί των Σειρήνων.

Οι Σειρήνες μάγευαν τους ναυτικούς

με το γλυκό τους το τραγούδι.

Όταν πλησίαζαν, τότε τους έτρωγαν.

Ο Οδυσσέας βούλωσε με κερί

τα αυτιά των συντρόφων του

για να μην ακούνε τίποτα.

Έπειτα, τους διέταξε

να τον δέσουν σφιχτά

στο κατάρτι του καραβιού.

Όταν πλησίασαν στις Σειρήνες

μαγεύτηκε από το γλυκό τους το τραγούδι

και τους παρακαλούσε

να τον λύσουν.

Ο Οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι 
αντιστέκεται στο τραγούδι των Σειρήνων
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Εκείνοι τον έδεσαν πιο σφιχτά

ώσπου να απομακρυνθούν.

Σκύλλα και Χάρυβδη

Μετά τις Σειρήνες

πλησίασαν στο στενό

της Σκύλλας και της Χάρυβδης.

Από το ένα μέρος του στενού

η Χάρυβδη ρουφούσε το νερό

κι έπνιγε τα καράβια.

Ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του

δεν πλησίασαν και γλίτωσαν.

Από το άλλο μέρος του στενού

η Σκύλλα τέντωσε τα 6 κεφάλια της,

και τους έφαγε.

Πέρασαν κλαίγοντας

από το φοβερό στενό

και βρέθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα.

Η Σκύλλα και η Χάρυβδη
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάλε στη σειρά

    τις παρακάτω προτάσεις.

2. Συμπλήρωσε τα ονόματα που λείπουν.

Έτσι λεγόταν ο μάντης. 

Θεός που μισεί τον Οδυσσέα

Η Σκύλλα και η ...............

Μάγευαν με το τραγούδι τους

Ο Οδυσσέας φτάνει στον Άδη.

Η Σκύλλα έφαγε 6 συντρόφους.

Πέρασαν κλαίγοντας το στενό.

Ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί των Σειρήνων.

Ο Οδυσσέας μιλάει με τη μητέρα του.

Χ

Τ

Π

Σ
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4. Στο νησί του Ήλιου,
στο νησί της Καλυψώς 
και στο νησί των Φαιάκων

Μετά από πολλά μερόνυχτα

έφτασαν στο νησί του θεού Ήλιου.

Ο Οδυσσέας θυμήθηκε

τα λόγια του μάντη Τειρεσία

και παρακαλούσε τους συντρόφους του

να φύγουν από το νησί.

Εκείνοι ήταν πολύ κουρασμένοι

και δε δέχτηκαν να φύγουν.

Όταν τους τελείωσαν τα τρόφιμα

έμειναν μερικές μέρες νηστικοί.

Μια μέρα που κοιμόταν ο Οδυσσέας

έσφαξαν μερικά βόδια

και τα έψησαν.

Στο νησί του θεού Ήλιου

Τα βόδια του θεού Ήλιου
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Όταν έφυγαν από το νησί του Ήλιου

ο Δίας τους έστειλε άγρια καταιγίδα

και θεόρατα κύματα.

Ένα αστροπελέκι

χτύπησε και διέλυσε το καράβι.

Όλοι πνίγηκαν 

εκτός από το Οδυσσέα.

Είχε πιάσει ένα ξύλο

και επέπλεε στη θάλασσα

για 10 ημερόνυχτα.

Στο τέλος, τα κύματα

τον οδήγησαν

στο νησί της Καλυψώς.

Το πλοίο του Οδυσσέα στην καταιγίδα
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Στο νησί της Καλυψώς

H Kαλυψώ 

πήρε τον Οδυσσέα στην σπηλιά της 

και το φρόντισε.

Όταν ο Οδυσσέας συνήλθε

εκείνη δεν τον άφηνε να φύγει.

Τον κράτησε στο νησί

για 7 χρόνια.

Τότε η θεά Αθηνά

παρακάλεσε τον Δία

να τον βοηθήσει.

Εκείνος

έστειλε τον Ερμή

στην Καλυψώ.

Τη διέταξε

να αφήσει τον Οδυσσέα

να φύγει.

Ο Ερμής
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Ο Οδυσσέας φεύγει 
από το νησί της Καλυψώς

Ο Οδυσσέας έφτιαξε μια σχεδία

και ξεκίνησε το ταξίδι.

Ταξίδευε για 17 μέρες.

Κόντευε να φτάσει στην Ιθάκη.

Ο Ποσειδώνας, όμως,

σήκωσε τεράστια κύματα.

Η σχεδία διαλύθηκε

και ο Οδυσσέας βρέθηκε στη θάλασσα.

Κολυμπούσε 

για 2 μέρες και 2 νύχτες.

Την τρίτη μέρα

τον βοήθησε η θεά Λευκοθέα.

Βγήκε γυμνός σ’ ένα ακρογιάλι.

Ξάπλωσε κάτω από μια ελιά

σκεπάστηκε με φύλλα

και κοιμήθηκε.

Η σχεδία του Οδυσσέα
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Στο νησί των Φαιάκων

Ο Οδυσσέας ξύπνησε

από κάποιες χαρούμενες φωνές.

Ήταν η βασιλοπούλα Ναυσικά 

με τις φίλες της.

Η Ναυσικά

λυπήθηκε τον Οδυσσέα

και τον οδήγησε 

στο παλάτι του πατέρα της, Αλκίνοου.

Ο Αλκίνοος τον φιλοξένησε.

Όταν έκατσαν να φάνε

ο μουσικός του παλατιού

τραγουδούσε τα κατορθώματα των Αχαιών

στην Τροία.

Ο Οδυσσέας τότε συγκινήθηκε 

και τους φανέρωσε ποιος ήταν.

Η Ναυσικά και οι φίλες της
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Ο Οδυσσέας επιστρέφει στην Ιθάκη

Την άλλη μέρα οι Φαίακες

ετοίμασαν καράβι

και ξεκίνησαν για να πάνε

τον Οδυσσέα στην Ιθάκη.

Τα χαράματα έφτασαν στο νησί.

Ο Οδυσσέας κοιμόταν.

Τον άφησαν ξαπλωμένο στην αμμουδιά.

Έβαλαν δίπλα του 

τα δώρα που του χάρισαν

και έφυγαν.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Γράψε στο σημειωματάριο 

    τα ονόματα των γυναικών

    που συναντάει ο Οδυσσέας.

α) Ποιες γυναίκες βοήθησαν τον Οδυσσέα 

    να φτάσει στην Ιθάκη;

β) Ποιες γυναίκες τον εμπόδισαν;
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Συμπλήρωσε τα κενά 

    με τις λέξεις της παρένθεσης.

    (καταιγίδα, Οδυσσέα, φύγει, βόδια, Καλυψώς)

Οι σύντροφοι του Οδυσσέα

έψησαν και έφαγαν τα ................ .

Τότε ο Δίας

τους έστειλε άγρια .................... .

Όλοι πνίγηκαν

εκτός από τον .......................... .

Τα κύματα τον οδήγησαν

στο νησί της .............................

Εκείνη όμως δεν τον άφηνε

να ............................................
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Ο Οδυσσέας ξύπνησε.

Δεν κατάλαβε 

ότι βρισκόταν στην Ιθάκη.

Ήρθε τότε η Αθηνά

και σκόρπισε την ομίχλη

που υπήρχε γύρω του

και αμέσως κατάλαβε 

ότι βρισκόταν στην Ιθάκη.

Τότε η Αθηνά τον ενημέρωσε

πως στο παλάτι του

βρίσκονταν πολλοί μνηστήρες.

Εκεί πίνουν και τρώνε

και θέλουν 

να παντρευτούν την Πηνελόπη.

O Οδυσσέας στην Ιθάκη

5. Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη
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Η Πηνελόπη όμως 

περίμενε να γυρίσει 

ο Οδυσσέας.

Έπειτα, τον έστειλε 

στην καλύβα του Εύμαιου,

του πιστού του χοιροβοσκού.

Τον συμβούλεψε

να περιμένει εκεί

τον γιο του, τον Τηλέμαχο.

Ο Τηλέμαχος είχε πάει

στην Πύλο και στην Σπάρτη 

να μάθει νέα του.

Αμέσως, η Αθηνά μεταμόρφωσε 

τον Οδυσσέα σε ζητιάνο

και εκείνος πήγε στον Εύμαιο.

Ο Εύμαιος τον φιλοξένησε

αλλά δεν κατάλαβε ποιος ήταν.

Η Αθηνά μεταμορφώνει τον 

Οδυσσέα σε ζητιάνο
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Την άλλη μέρα ο Τηλέμαχος

έφτασε στην καλύβα.

Ο Εύμαιος πήγε στο παλάτι

να ενημερώσει την Πηνελόπη

ότι ο Τηλέμαχος έφτασε στη Ιθάκη.

Ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο

έμειναν μόνοι τους.

Τότε η Αθηνά

έδωσε στον Οδυσσέα 

την κανονική του μορφή.

Γιος και πατέρας αγκαλιάστηκαν

κι έκλαιγαν για πολύ ώρα.

Μετά, έφτιαξαν ένα σχέδιο

για να σκοτώσουν τους μνηστήρες.

Τότε, ήρθε πάλι η Αθηνά 

κι έκανε τον Οδυσσέα ζητιάνο.

Ο Τηλέμαχος έφτασε στην Ιθάκη

Ο Τηλέμαχος

Ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος
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Το άλλο πρωί,

ο Οδυσσέας, ο Τηλέμαχος και ο Εύμαιος

έφτασαν στο παλάτι.

Ο Οδυσσέας 

πάτησε το χώμα της αυλής του

μετά από 20 χρόνια.

Δεν τον γνώρισε κανείς

εκτός από τον σκύλο του,

τον Άργο.

Ο Οδυσσέας μπήκε στο σπίτι

και είδε τους μνηστήρες

να τρώνε και να πίνουν.

Κάθισε στο κατώφλι του σπιτιού

και ο Τηλέμαχος του έφερε φαγητό.

Οι μνηστήρες

του φέρονταν άσχημα και τον έδιωχναν.

Ο Οδυσσέας φτάνει στο παλάτι

Οι μνηστήρες
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Η Πηνελόπη έμαθε 
για τον ζητιάνο

Η Πηνελόπη έμαθε για τον ζητιάνο

που επισκέφτηκε το παλάτι.

Μετά το γλέντι των μνηστήρων

τον κάλεσε για να μάθει

αν έχει ακούσει κάτι

για τον άντρα της.

Πρώτα, είπε στην Ευρύκλεια,

την πιο πιστή της σκλάβα

να πλύνει τα πόδια του ζητιάνου.

Εκείνη αναγνώρισε 

αμέσως τον Οδυσσέα

από ένα σημάδι που είχε στο πόδι.

Ο Οδυσσέας της είπε

να μην πει ποιος είναι.

Μετά, μίλησε με την Πηνελόπη. 

Δεν της είπε ποιος είναι,
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όμως, την καθησύχασε

ότι ο άντρας της θα γυρίσει σύντομα.

Έπειτα, η Ευρύκλεια 

του έστρωσε το κρεβάτι.

Ο Οδυσσέας, όμως δεν μπορούσε

να κοιμηθεί.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάλε στη σειρά τα πρόσωπα

    που συνάντησε ο Οδυσσέας

    όταν έφτασε στην Ιθάκη.

Τηλέμαχος

Εύμαιος

Άργος

Πηνελόπη

Ευρύκλεια
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τις λέξεις της παρένθεσης.

    (μνηστήρες, σκυλί, ζητιάνο, Ευρύκλεια, σχέδιο)

α) Η Αθηνά μεταμόρφωσε τον Οδυσσέα σε ........................ .

β) Ο Άργος ήταν το πιστό ............................ του Οδυσσέα.

γ) Ο Οδυσσέας βρήκε στο σπίτι του 

    τους ...............................

    να πίνουν και να τρώνε.

δ) Ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο

    έφτιαξαν ένα .................................

    για να εξοντώσουν τους μνηστήρες.

ε) Η ............................ έφερε μια λεκάνη με νερό

    και έπλυνε τα πόδια του Οδυσσέα.
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6. Ο Οδυσσέας σκοτώνει
τους μνηστήρες

Την άλλη μέρα οι μνηστήρες

ξαναήρθαν στο παλάτι.

Άρχισαν να τρώνε και να πίνουν.

Τότε η Πηνελόπη

έφερε τα 12 τσεκούρια του Οδυσσέα,

το τόξο και τα βέλη του.

Τα τσεκούρια

είχαν μια τρύπα στην κορυφή.

Ο Εύμαιος έστησε 

τα τσεκούρια στη σειρά

και είπε:

«Μνηστήρες, όποιος μπορέσει

να λυγίσει τη χορδή του τόξου

και να περάσει ένα βέλος

Το κόλπο του Οδυσσέα
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μέσα από τις τρύπες

των 12 τσεκουριών

τότε θα γίνει άντρας μου».

Άρχισαν τότε οι μνηστήρες 

να δοκιμάζουν 

μα κανείς δεν τα κατάφερε.

Ζήτησε τότε και ο Οδυσσέας

να δοκιμάσει.

Η Πηνελόπη έφυγε

και η Αθηνά έδωσε στον Οδυσσέα

την κανονική του μορφή.

Εκείνος πήρε το τόξο

τέντωσε τη χορδή

κι έριξε ένα βέλος

ανάμεσα από τις τρύπες

όλων των τσεκουριών.

Τότε οι μνηστήρες

κατάλαβαν ποιος ήταν
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και τρόμαξαν.

Αμέσως ο Εύμαιος και η Ευρύκλεια

έκλεισαν όλες τις πόρτες.

Ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο

έριχναν με το τόξο

και τους σκότωσαν όλους.

Μετά τη μάχη ο Οδυσσέας

εμφανίστηκε στην Πηνελόπη.

Ο Οδυσσέας στη σκηνή
του πατέρα του, Λαέρτη

Την άλλη μέρα

ο Οδυσσέας πήγε να δει 

τον πατέρα του, τον Λαέρτη.

Ο Λαέρτης ζούσε μόνος του 

στα κτήματά του.

Όταν είδε τον γιο του

τον αγκάλιασε κι έκλαψε πολύ.
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Οι συγγενείς των μνηστήρων 

πήγαν να βρουν τον Οδυσσέα.

Ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο

πήραν τα όπλα

κι ετοιμάστηκαν για μάχη.

Τότε ήρθε η Αθηνά 

και τους συμφιλίωσε.

Ο Οδυσσέας έζησε ευτυχισμένος

και βασίλεψε πολλά χρόνια

στην πατρίδα του την Ιθάκη.

Οι συγγενείς των μνηστήρων
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα κενά

    με τα σωστά ονόματα:

Ο Εύμαιος έστησε 12 .....

Έλεγαν τον πατέρα του Οδυσσέα. 

Ο Εύμαιος και η ......................

έκλεισαν τις πόρτες του παλατιού. 

Συμφιλίωσε τον Οδυσσέα 

με τους μνηστήρες.

Τ

Λ

Α

Ε
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Το υφαντό της Πηνελόπης

Η Πηνελόπη

έστησε στην κάμαρά της 

έναν αργαλειό. 

Ύφαινε τρία χρόνια ένα πανί 

του γέροντα Λαέρτη. 

Κι έλεγε πως, όταν θα το τελείωνε,

τότε θα παντρευόταν

κάποιον απ’ τους μνηστήρες. 

Όμως όλη τη μέρα 

ύφαινε το πανί της

κι όλη τη νύχτα το ξήλωνε.

Τρία χρόνια κράτησε το κόλπο της.

Μια δούλα το μαρτύρησε 

κι έτσι αναγκάστηκε

και τελείωσε το ατέλειωτο υφαντό της.

(Όμηρος, Οδύσσεια β 96-110 (διασκευή)

κάμαρα → κρεβατοκάμαρα

Τι σημαίνει η λέξη;
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2. Διάβασε το παραπάνω κείμενο

    και συμπλήρωσε τα κενά

    με τις λέξεις της παρένθεσης.

    (ύφαινε, πανί, ξήλωνε, χρόνια, αργαλειό)

Η Πηνελόπη έστησε 

στην κάμαρά της έναν ..................... .

Ύφαινε για 3 ................ 

ένα .................. για τον Λαέρτη.

Όλη την ημέρα το ...................

το βράδυ το ξήλωνε ..................... .
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