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  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

A. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος

1. Ο Σοφοκλής είναι ένας από τους σπουδαιότερους τραγικούς 
ποιητές, μαζί με τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη.

2. Τον Φιλοκτήτη τον δάγκωσε ένα φίδι και η πληγή του είχε 
μολυνθεί.

3. Ο Φιλοκτήτης φώναζε δυνατά εξαιτίας του πόνου που του 
προκαλούσε η πληγή του και τρόμαζε τους ναύτες.

4. Ο Οδυσσέας δεν ήθελε να εξαπατήσει τον Φιλοκτήτη.

5. Ο Νεοπτόλεμος ήταν ένας τίμιος νέος και γιος του Αχιλλέα.

6. Ο Νεοπτόλεμος δεν άλλαξε γνώμη και ήθελε μέχρι το τέλος να 
ξεγελάσει τον Φιλοκτήτη για να του πάρει τα όπλα.

7. Ο Οδυσσέας θύμωσε με τον Νεοπτόλεμο, γιατί λυπήθηκε τον 
Φιλοκτήτη.

8. Ο Χορός των ναυτών δεν λυπάται για τις συμφορές που βρήκαν 
τον Φιλοκτήτη.

9. Ο Νεοπτόλεμος τελικά υπακούει στη συνείδησή του.

10. Η τραγωδία αυτή μας διδάσκει πως δεν πρέπει να βάζουμε 
πάνω απ’ όλα τον εγωισμό μας αλλά το κοινό καλό.



Β. Κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις

1. Ο Φιλοκτήτης ξεκίνησε με όνειρα να πάει στην Τροία και να συμβάλει στο 
κοινό όραμα της κατάκτησής της. Αντί γι΄αυτό βρέθηκε εξόριστος, μόνος και 
ταπεινωμένος. Πώς μπορεί να ένιωθε, όταν θα άκουγε τις αφηγήσεις για τους 
ήρωες του τρωικού πολέμου;
[ δύο από τις απαντήσεις είναι σωστές ]

α. Δεν θα τον ένοιαζε, γιατί στην αρχαιότητα δεν είχε καμία αξία η τιμή και η δόξα.
β. Θα πληγωνόταν, γιατί ενώ ήταν φημισμένος τοξότης, αποκλείστηκε από κάθε 
ηρωική πράξη.
γ. Θα θεωρούσε τον εαυτό του τυχερό, γιατί γλίτωσε τον πόλεμο και δεν θα 
κινδύνευε να πεθάνει.
δ. Θα ζήλευε τη δόξα των συντρόφων του και την αιώνια φήμη που κέρδισαν χάρη 
στη γενναιότητά τους.

2. Ο Φιλοκτήτης είναι οργισμένος με τους Έλληνες και ειδικότερα με τον 
Οδυσσέα, γιατί εξαιτίας τους υπέφερε από πόνους, πείνα και αφόρητη 
μοναξιά. Νομίζεις πως είναι δικαιολογημένη η στάση του;

α. Ναι, είναι δικαιολογημένη η στάση του Φιλοκτήτη, γιατί οι Έλληνες δεν έπρεπε να
αφήσουν μόνο και αβοήθητο τον σύντροφό τους.
β. Όχι, δεν είναι δικαιολογημένη η στάση του Φιλοκτήτη, αφού τελικά κατάφερε να
επιβιώσει στο έρημο νησί.

3. Ο Περικλής, επειδή θεώρησε ότι το θέατρο έχει μεγάλη παιδευτική αξία, 
καθιέρωσε τα θεωρικά, δηλάδη το να πληρώνει το κράτος το αντίτιμο του 
εισιτηρίου στους φτωχούς πολίτες. Πώς κρίνεις αυτήν την απόφαση του 
Περικλή. Εσύ τι θα έκανες στη θέση του και γιατί;

α. Δεν θα τα πλήρωνα, γιατί ο καθένας θα πρέπει να πληρώνει τα έξοδά του.
β. Θα έκανα το ίδιο με τον Περικλή, γιατί απ΄ το θέατρο πρέπει να διδάσκονται όλοι 
οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν αρκετά χρήματα.



Β. Ερωτήσεις

1. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Φιλοκτήτη για τους επισκέπτες που είχε δεχτεί και 
ανάλογα με τα χρόνια της εξορίας του, μπορείς να φανταστείς πώς ήταν ντυμένος ο 
Φιλοκτήτης ;

2. Ο Φιλοκτήτης διέθετε μόνο τα τόξα του. Μπορείς να σκεφτείς ποια θα μπορούσε 
να είναι η διατροφή του;

3. Ο Φιλοκτήτης ήταν μόνος και τραυματισμένος σ’ ένα έρημο νησί για σχεδόν δέκα 
χρόνια. Ποιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να είχαν απειλήσει τη ζωή του;

4. Ο Φιλοκτήτης, σύμφωνα με τον χρησμό, έπρεπε να πάει μαζί με τα τόξα του στην 
Τροία για να καταφέρουν οι Έλληνες να νικήσουν. Ο Οδυσσέας προτείνει να τον 
ξεγελάσουν με ψέματα, ενώ ο Νεοπτόλεμος, παρά την αρχική του στάση, διαλέγει 
την ειλικρίνεια. Εσύ ποιον από τους δύο τρόπους νομίζεις ότι πρέπει να 
ακολουθούμε στη ζωή μας και γιατί;

5. Ο Νεοπτόλεμος είναι γιος του Αχιλλέα, ενός ξακουστού ήρωα, αλλά δεν γνώρισε 
τον πατέρα του, αφού τον μεγάλωσε η μητέρα του και ο παππούς του. Πιστεύεις ότι 
τον μεγάλωσαν σωστά και με τις πρέπουσες αξίες; Θα ήταν περήφανος ο πατέρας 
του για τις επιλογές του;

6. Ο Οδυσσέας προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, δεν διστάζει να χρησιμο- 
ποιήσει τον δόλο, την πονηριά. Πώς κρίνεις τη στάση αυτή του Οδυσσέα;

7. Αν ήσουν ο Νεοπτόλεμος, ποιες θα ήταν οι δικές σου επιλογές σε σχέση με τον 
Φιλοκτήτη;

8. Γιατί πιστεύεις ότι επέλεξε ο Σοφοκλής να παρουσιάσει τον Ηρακλή ως αυτόν που 
πείθει τον Φιλοκτήτη να πάει στην Τροία;



9. Ο Φιλοκτήτης ήταν διάσημος για τις ικανότητές του στην τοξοβολία. 
Πιστεύεις ότι αν βρισκόταν από την αρχή στην Τροία, θα βοηθούσε σημαντικά 
στις μάχες;

10. Ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί με πλοίο. Γνωρίζεις πώς ήταν τα πλοία των 
αρχαίων Ελλήνων;

11. Η τραγωδία είναι βασισμένη στην ύπαρξη ενός χρησμού. Αναζήτησε 
πληροφορίες για τους χρησμούς, τα μαντεία και τον ρόλο τους στην ζωή των 
ανθρώπων εκείνης της εποχής.

12. Εσύ με ποιον τρόπο θα προσπαθούσες να πείσεις τον Φιλοκτήτη να 
επιστρέψει στην Τροία;

13. Στο αρχαίο θέατρο συνήθιζαν να χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα. Ένα 
από αυτά ήταν η μηχανή αιώρημα, ένα είδος γερανού με καλάθι που 
χρησίμευε για να παρουσιάσει θεούς ή ημίθεους, ώστε να φαίνονται ότι 
έρχονται από ψηλά. Για ποιον από τους ήρωες της τραγωδίας που διάβασες 
νομίζεις ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το μηχάνημα;

14. Αν στο σχολείο σου παιζόταν αυτή η τραγωδία, ποιον ρόλο θα διάλεγες για 
τον εαυτό σου και γιατί;

15. Ο Χορός αποτελείται από ναύτες του καραβιού του Νεοπτόλεμου. Πόσο 
σημαντικός πιστεύεις ότι ήταν ο ρόλος του Χορού στην εξέλιξη της τραγωδίας;

16. Διαβάζοντας την τραγωδία και γνωρίζοντας τους ήρωες, ποια 
συναισθήματα ανέπτυξες για τον Φιλοκτήτη, ποια για τον Νεοπτόλεμο και 
ποια για τον Οδυσσέα;

17. Τελικά, πιστεύεις ότι το θέατρο με τα μηνύματα που μας περνάει, μπορεί να 
μας κάνει καλύτερους ανθρώπους;



Γ. Ακροστιχίδα με το όνομα του ήρωα

1. Μια παλιά ................................ ένωνε τον Ηρακλή και τον Φιλοκτήτη

2. Η Τροία ονομαζόταν και  ...................................

3. Σ’ αυτό το νησί μάλλον εγκαταλείφθηκε ο Φιλοκτήτης ..................................

4. Ήρθε να πάρει τον Φιλοκτήτη με τη βία στην Τροία ......................................

5. Ο Φιλοκτήτης έβγαζε δυνατές ........................... από τον πόνο

6. Του τα είχε δώσει ο Ηρακλης και ήταν φημισμένα .....................................

7. Ο Οδυσσέας ήταν ένας από τους ................................ του τρωικού πολέμου

8. Ο Φιλοκτήτης πείστηκε να πάει στην .......................................

9. Αυτός έπεισε τον Φιλοκτήτη να πάει στην Τροία .........................................

10. Ο Φιλοκτήτης έμενε σε μία .................................



3. Ζωγράφισε μία εικόνα που μπορείς να φανταστείς από τη ζωή του Φιλοκτήτη.



4. Ζωγράφισε τον Φιλοκτήτη.



9. Ο Φιλοκτήτης ήταν διάσημος για τις ικανότητές του στην τοξοβολία. 
Πιστεύεις ότι αν βρισκόταν από την αρχή στην Τροία, θα βοηθούσε σημαντικά 
στις μάχες;

10. Ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί με πλοίο. Γνωρίζεις πώς ήταν τα πλοία των 
αρχαίων Ελλήνων;

11. Η τραγωδία είναι βασισμένη στην ύπαρξη ενός χρησμού. Αναζήτησε 
πληροφορίες για τους χρησμούς, τα μαντεία και τον ρόλο τους στην ζωή των 
ανθρώπων εκείνης της εποχής.

12. Εσύ με ποιον τρόπο θα προσπαθούσες να πείσεις τον Φιλοκτήτη να 
επιστρέψει στην Τροία;

13. Στο αρχαίο θέατρο συνήθιζαν να χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα. Ένα 
από αυτά ήταν η μηχανή αιώρημα, ένα είδος γερανού με καλάθι που 
χρησίμευε για να παρουσιάσει θεούς ή ημίθεους, ώστε να φαίνονται ότι 
έρχονται από ψηλά. Για ποιον από τους ήρωες της τραγωδίας που διάβασες 
νομίζεις ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το μηχάνημα;

14. Αν στο σχολείο σου παιζόταν αυτή η τραγωδία, ποιον ρόλο θα διάλεγες για 
τον εαυτό σου και γιατί;

15. Ο Χορός αποτελείται από ναύτες του καραβιού του Νεοπτόλεμου. Πόσο 
σημαντικός πιστεύεις ότι ήταν ο ρόλος του Χορού στην εξέλιξη της τραγωδίας;

16. Διαβάζοντας την τραγωδία και γνωρίζοντας τους ήρωες, ποια 
συναισθήματα ανέπτυξες για τον Φιλοκτήτη, ποια για τον Νεοπτόλεμο και 
ποια για τον Οδυσσέα;

17. Τελικά, πιστεύεις ότι το θέατρο με τα μηνύματα που μας περνάει, μπορεί να 
μας κάνει καλύτερους ανθρώπους;

Για μια δημιουργική ενεργητική ανάγνωση 

μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες διαβάζοντας το βιβλίο 

“ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ 
ΚΑΙ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ”




