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1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Α 
α. θαυμαστού 
β. στερεόποδα 
γ. λόγια 
δ. χρυσή  
ε. φωτοβόλος  
στ. ταχυΐππων 
 
 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις 
της παρενθέσεως .

(Διώνης, Αθηνάς, Ίρις , ανθρωπο
 
 Η ανάδειξη της ανδρείας ενός ήρωα στη μάχη, με τη βοήθει

συνήθως ενός θεού ονομάζεται …………………………… .
 Στον στίχο 330 με τον τραυματισμό της Αφροδίτης κορυφώνεται 

το στοιχείο του …………………… .
 Η Αφροδίτη μετά τον τραυματισμό της τρέχει να σωθεί στην 

αγκαλιά της……………………………… 
 Η βοήθεια της θεάς ………………….. είναι καθορισ

διαμάχη μεταξύ Πάνδαρου και Διομήδη.  
 Η …………. επεμβαίνει μετά τον τραυματισμό της Αφροδίτης, την 

οποία μεταφέρει στον αδερφό της Άρη. 
 Οι χαλαρωτικές και ξεκούραστες σκηνές στον Όλυμπο  (της 

Αφροδίτης – Διώνης και της Ήρας 
του πολέμου αποτελούν ………………………. 
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Ερωτήσεις κατανόησης 
 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Β 
1. μετεωριστικά 
2. πέπλος 
3. βελόνη  
4. Δαναών 
5. άλογα 
6. Τυδέως 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις 
της παρενθέσεως . 

(Διώνης, Αθηνάς, Ίρις , ανθρωπομορφισμού,  επιβράδυνση, αριστεία

Η ανάδειξη της ανδρείας ενός ήρωα στη μάχη, με τη βοήθει
συνήθως ενός θεού ονομάζεται …………………………… .
Στον στίχο 330 με τον τραυματισμό της Αφροδίτης κορυφώνεται 
το στοιχείο του …………………… . 
Η Αφροδίτη μετά τον τραυματισμό της τρέχει να σωθεί στην 
αγκαλιά της………………………………  
Η βοήθεια της θεάς ………………….. είναι καθοριστική στη 
διαμάχη μεταξύ Πάνδαρου και Διομήδη.   
Η …………. επεμβαίνει μετά τον τραυματισμό της Αφροδίτης, την 
οποία μεταφέρει στον αδερφό της Άρη.  
Οι χαλαρωτικές και ξεκούραστες σκηνές στον Όλυμπο  (της 

Διώνης και της Ήρας – Αθηνάς – Δία ) από τη φρίκη 
του πολέμου αποτελούν ……………………….  

– 430)   

Καρύτσα Μαρία 

  

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β.  

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις 

μορφισμού,  επιβράδυνση, αριστεία, ) 

Η ανάδειξη της ανδρείας ενός ήρωα στη μάχη, με τη βοήθεια 
συνήθως ενός θεού ονομάζεται …………………………… . 
Στον στίχο 330 με τον τραυματισμό της Αφροδίτης κορυφώνεται 

Η Αφροδίτη μετά τον τραυματισμό της τρέχει να σωθεί στην 

τική στη 

Η …………. επεμβαίνει μετά τον τραυματισμό της Αφροδίτης, την 

Οι χαλαρωτικές και ξεκούραστες σκηνές στον Όλυμπο  (της 
Δία ) από τη φρίκη 
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3. Για κάθε σωστή ερώτηση κυκλώστε το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 
 

 Το πεδίο της μάχης 
α) στον Όλυμπο
β) στην Τροία 

 

 Η θεά που κατευθύνει το ακόντιο του Διομήδη και σκοτώνει τον 
Πάνδαρο είναι: 
α) η Ήρα 
β) η Αφροδίτη 
γ) η Αθηνά  
 

 Ο θεός που αναλαμβάνει να σώσει τον Αινεία , καλύπτοντάς τον 
με μαύρο σύννεφο, για να μην ορατός α
είναι:  
α) ο Άρης 
β) ο Απόλλωνας
γ) ο Δίας  
 

 Η περιγραφή του θανάσιμου τραυματισμού του Πάνδαρου 
αποτελεί:  
α) μια εικόνα 
β) μια επιβράδυνση
γ) μια προοικονομία
 

 Ο Αινείας αποτελεί γιο του Αγχίση και της ……..
α) Διώνης 
β) Αφροδίτης 
γ) Ήρας 
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Για κάθε σωστή ερώτηση κυκλώστε το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση.  

Το πεδίο της μάχης εκτυλίσσεται:  
α) στον Όλυμπο 

Η θεά που κατευθύνει το ακόντιο του Διομήδη και σκοτώνει τον 
Πάνδαρο είναι:  

 

Ο θεός που αναλαμβάνει να σώσει τον Αινεία , καλύπτοντάς τον 
με μαύρο σύννεφο, για να μην ορατός από τους εχθρούς στη μάχη 

β) ο Απόλλωνας 

Η περιγραφή του θανάσιμου τραυματισμού του Πάνδαρου 

β) μια επιβράδυνση 
γ) μια προοικονομία 

Ο Αινείας αποτελεί γιο του Αγχίση και της …….. 
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Για κάθε σωστή ερώτηση κυκλώστε το γράμμα που αντιστοιχεί 

Η θεά που κατευθύνει το ακόντιο του Διομήδη και σκοτώνει τον 

Ο θεός που αναλαμβάνει να σώσει τον Αινεία , καλύπτοντάς τον 
πό τους εχθρούς στη μάχη 

Η περιγραφή του θανάσιμου τραυματισμού του Πάνδαρου 
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4. Ποιες αντιστοιχίες θα μπορούσατε να εντοπίσετε ανάμεσα στον 
Αινεία και τον Διομήδη; 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 

5.  Να αναλύσετε σε ποια κατορθώματα αποδίδεται η αριστεία του 
Διομήδη.  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Ποιες αντιστοιχίες θα μπορούσατε να εντοπίσετε ανάμεσα στον 
Αινεία και τον Διομήδη;  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

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

Να αναλύσετε σε ποια κατορθώματα αποδίδεται η αριστεία του 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Ποιες αντιστοιχίες θα μπορούσατε να εντοπίσετε ανάμεσα στον 

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

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

Να αναλύσετε σε ποια κατορθώματα αποδίδεται η αριστεία του 

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


