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1. Ας θυμηθούμε το περιεχόμενο της ραψωδίας Α.  

      Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν. 

Η υπόθεση της Ιλιάδας τοποθετείται χρονικά τον ________________ χρόνο της πολιορκίας της 

________________ από τους Αχαιούς. Ένας θανατηφόρος ________________ εξολόθρευε 

τους Έλληνες στρατιώτες. Τον προκάλεσε ο θεός ________________, για να τιμωρήσει τον 

________________, ο οποίος ταπείνωσε τον ιερέα του, τον ________________, όταν ο 

τελευταίος ήρθε ως ________________ ζητώντας πίσω την κόρη του, τη ________________. 

Μετά από εννέα μέρες, ο Αχιλλέας συγκάλεσε συνέλευση των Αχαιών, όπου ο μάντης 

________________ αποκάλυψε την αιτία του κακού και πρότεινε να ικανοποιηθεί το αίτημα του 

________________. Ο αρχιστράτηγος ________________ οργίστηκε, αλλά συμφώνησε και 

ζήτησε ένα άλλο ________________. Ο ________________ αντέδρασε έντονα, 

προειδοποιώντας ότι θα εγκαταλείψει τον πόλεμο και θα επιστρέψει στην πατρίδα του, τη 

________________. Ο Αγαμέμνονας, αδιαφορώντας, απείλησε ότι θα του αφαιρέσει τη δική του 

σκλάβα, τη ________________. Η αιματοχυσία, μετά από αυτήν την προσβολή, αποφεύχθηκε με 

την παρέμβαση της θεάς ________________. Ωστόσο, ο ________________ ορκίστηκε ότι θα 

αποχωρήσει από τον πόλεμο με τον στρατό του, τους ________________. Στη συνέχεια, ο 

Αχιλλέας πληγωμένος ζήτησε από τη μητέρα του, τη ________________, να μεσολαβήσει στον 

________________, για να αποκατασταθεί η τιμή του: να νικούν στον πόλεμο οι 

________________.  

 

2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λάθος, 

γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

α. Ο Χρύσης ήταν ιερέας του θεού Απόλλωνα.  ___________ 

β. Ο Αγαμέμνονας συγκάλεσε τον στρατό σε συνέλευση.  ___________ 

γ. Ο Κάλχας αποκάλυψε ότι ο Αγαμέμνονας είναι η αιτία του λοιμού.  ___________ 

δ. Ο Αχιλλέας απείλησε τον Αγαμέμνονα ότι θα αποχωρήσει από τον πόλεμο.  ___________ 

ε. Ο Αγαμέμνονας τράβηξε το σπαθί του, για να σκοτώσει τον Αχιλλέα.  ___________ 

στ. Ο Αχιλλέας υπάκουσε στη θεά Αθηνά.  ___________ 

ζ. Ο Αχιλλέας ορκίστηκε ότι για κανένα λόγο δε θα ξαναγυρίσει στη μάχη. ___________ 
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3. Οι εικόνες που ακολουθούν αφορούν στη ραψωδία Α, στίχοι  1-245.  

α. Αφού επιλέξετε μέσα από το πλαίσιο τη σωστή λεζάντα για την κάθε εικόνα, να τη γράψετε κάτω 

από την εικόνα και  

β. με βάση την πλοκή της Ραψωδίας Α, να βάλετε σε χρονολογική σειρά τα πιο κάτω γεγονότα, 

σημειώνοντας τους αριθμούς 1 μέχρι 6. 

 

Η σύγκρουση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα     ____              

Η τιμωρία των Αχαιών από τον Απόλλωνα     ____              

Η επίκληση της μούσας Καλλιόπης     ____                               

Η επέμβαση της θεάς Αθηνάς     ____              

Η ικεσία του Χρύση για απελευθέρωση της Χρυσηίδας     ____                

Η προσευχή του Χρύση στον Θεό Απόλλωνα για τιμωρία των Αχαιών     ____              

 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 
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   Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 
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