
Ραυφδία Ζ 369-529 Ο ‘Εκηορας ζηημ Τροία 

 

Σθεκέξ:α) 369-389: Ο Έθημναξ ζημ παιάηη 

Β)390-494:Σθαηέξ Πύιεξ (Σοκάκηεζε με Ακδνμμάπε-    

Λόγμξ Ακδνμμάπεξ- Λόγμξ Έθημνα) 

Γ)495-529:Παιάηη θαη απμπώνεζε από ηεκ Τνμία μαδί με  

ημκ Πάνε.                                                                                                                                 

 

Σηεκ εκόηεηα θονηανπεί ε ηθογράθηζη ηςκ ενώςκ: 

 

Η Αμδρομάτη> εζμγναθείηαη :α)από ηα ζπόιηα ηςκ οπενεηνηώκ, 

β) από ηεκ επηπεηνεμαημιμγία ηεξ ζημκ Έθημνα,  

γ) ηε ζοκαηζζεμαηηθή ηεξ θαηάζηαζε,  

δ) ηηξ θηκήζεηξ ηεξ. 

(ζηίπμη: 372-3, 386, 388, 394, 405-406, 484,495,496) 

 

Ο Έκηορας> εζμγναθείηαη α) από ημκ ηνόπμ πμο θηκείηαη ζηεκ 

πόιε( βηαζύκε, ηαπύηεηα πνμθεημέκμο κα γονίζεη έγθαηνα ζημ 

πεδίμ ηεξ μάπεξ,374-375:κηώζεη άβμια , ζηέθεηαη ζημ θαηώθιη 

390-393) 

Β)από ηε ζομπενηθμνά ημο ςξ ζύδογμξ θαη ςξ παηέναξ ( ζη.405, 

441,446,471-474) 

Γ)από ηηξ ακηηιήρεηξ πμο πνμβάιιεη  ( εοζύκε ,αηδώξ, δόλα, ηημή 

μηθμγέκεηαξ, οζηενμθεμία) 

 

Αθόμε θαη ο Ατιλλέας μπμνεί κα εζμγναθεζεί μόκμ από ηηξ 

ακαθμνέξ ζηηξ πμιεμηθέξ ημο επηηοπίεξ θαη ζομπενηθμνέξ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Αθηγημαηικές ηετμικές 
 

Α) άζηοτα ερφηήμαηα (ζη.376-389) 

Β) επική άμεζη (ζη.413-428) ε ηζημνία ηεξ παηνηθήξ μηθμγέκεηαξ 

ηεξ Ακδνμμάπεξ ζθόπημα ακαπηύζζεηαη ώζηε κα μεκ λεπάζμομε 

ημκ θεκηνηθό ήνςα Απηιιέα θαη κα μαξ οπμβάιιεη ηεκ ηναγηθόηεηα 

ηεξ γεκηάξ ηεξ απ’ ηεκ μπμία δε ζα λεθύγεη. 

Γ) προοικομομία (448, 500-501) 

Δ) κιμημαηογραθική περιγραθή 

Γ) Ομηρική παρομοίφζη 

Δομή  ηοσ λόγοσ ηης Αμδρομάτηξ 

 θόβμξ γηα ημ μέιιμκ 

 ακαδνμμή ζημ πανειζόκ 

 ακαθμνά ζημ πανόκ 

Η επηπεηνεμαημιμγία ηεξ είκαη ζοκαηζζεμαηηθμύ ηύπμο θαη ε 

πνόηαζε ηεξ ζηενίδεηαη ζε ζηναηεγηθό ζπέδημ. 

 

Δομή ηοσ λόγοσ ηοσ Έκηορα    

 ζημ πνώημ μένμξ ζηενίδεηαη ζηεκ ενςηθή ηδεμιμγία πμο 

ημκ δηέπεη  θαη θονηανπεί ημ απαηζηόδμλμ θιίμα. 

 Περικεθαλαία    =  λειηοσργικός ρόλος ηης 

 ζημ δεύηενμ μένμξ έπμομε αιιαγή θιίμαημξ-ειπίδα- 

αηζημδμλία ζηενηγμέκε θαη πάιη ζηεκ ενςηθή ηδεμιμγία 

(γημξ- ακηάλημξ ημο παηένα ημο) 

 

Κοιμφμία 

 Η ζέζε ηεξ γοκαίθαξ θαη ημο παηδημύ ζηεκ μμενηθή θμηκςκία 

(αζπμιίεξ/ δναζηενηόηεηεξ ζε πενίμδμ εηνήκεξ θαη 

ζοκέπεηεξ  από ηε ζηηγμή πμο πάκμοκ ηεκ πνμζηαζία ημο 

παηένα – ζοδύγμο) 

 Ακηίζεζε δεογανηώκ : 

Έθημνα- Ακδνμμάπεξ (+ Αζηοάκαθηα) = μηθμγέκεηα 

Πάνε – Γιέκε = πανάκμμμ δεογάνη /απόμαθνμ από ηεκ αγςκία ημο 

πμιέμμο. 

 

 



 

Γνςηήζεηξ:  

1. Να οπμγναμμίζεηε ζημ βηβιίμ ζαξ ηηξ ιέλεηξ ή θνάζεηξ ηςκ 

ζηίπςκ 371-406 θαη 482-496 πμο απμδίδμοκ ηε 

ζοκαηζζεμαηηθή θαηάζηαζε ηεξ Ακδνμμάπεξ. 

2. Πμηεξ αλίεξ / ακηηιήρεηξ δηέπμοκ ημ ιόγμ ημο ΄Γθημνα; 

Πώξ ηηξ ηενανπεί; 

3.  Τη μναμαηίδεηαη γηα ημ γημ ημο μ Έθημναξ θαη ηη ζα εοπόηακ 

γηα ημ μέιιμκ ημο γημο ημο έκαξ ζύγπνμκμξ παηέναξ; 

 

 


