
1μ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ -Ακζνςπμμμνθηζμόξ 

είκαη ε παροσζίαζε ηφκ ζεώκ με ταραθηερηζηηθά ακζρώπηκες ζσμπερηθοράς, 

ζσκήζεηες, ζσκαηζζήμαηα πάζε θαη ακάγθες ποσ προέρτοκηαη από ηεκ 

ακζρώπηκε θύζε. Αθόμε θαη ηα ταμειής εζηθής αηζζήμαηα θαη  πάζε 

αποδίδοκηαη ζηοσς ζεούς. Έηζη προβάιιοσκ πηο οηθείοη θαη προζηηοί. 

Ένεοκα 

1) Ποηοη ζεοί ακαθέροκηαη ζηεκ εκόηεηα ; 

…Σηελ ελόηεηα  αλαθέξνληαη  ε Θέηηδα, ε κεηέξα ηνπ Αρηιιέα, ν Απόιιωλ, 

ζηνλ νπνίν πξνζεπρήζεθε ν Φξύζεο, νΔίαο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθύγεη ε Θέηηδα 

γηα λα δεηήζεη ράξε θαη νΠνζεηδώλ, ε Ήξα θαη ε Αζελά πνπ αλαθέξνληαη σο 

ππεύζπλνη γηα έλα ζρέδην αξπαγήο ηεο εμνπζίαο ηνπ Γία. Τέινο αλαθέξνληαη 

όινη νη ζενί σο απόληεο από ηνλ Όιπκπν  

 

2) Ποηα ζηοητεία ακζρφπομορθηζμού εκηοπίδεηε θαη ζε ποηοσς ζηίτοσς; 
 Η Θέηηδα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηξπθεξή κάλα πνπ παξεγνξεί ην παηδί ηεο 

θαη ελδηαθέξεηαη λα κάζεη( ζηίρ. 358-361)  

 Η Θέηηδα κε ηνλ ζύδπγν ζε νηθνγελεηαθή ζθελή (ζη.397) 

 Οη ζενί δειεύνπλ θαη θζνλνύλ ηελ εμνπζία ηνπ Γία θαζώο επίζεο θαη 

θνβνύληαη ηε δύλακε ηνπ εθαηόγρεηξα.(ζη.397) 

 Η ζέηηδα ζε ζηάζε ηθεζίαο όπσο θαη νη ζλεηνί δεηάεη ράξε σο αληαπόδνζε 

ζε παιηόηεξε σθέιεηα πξνο ην Γία ( ζηηρ. 398-409) 

 Η ζέηηδα θιαίεη (ζη.416) θαη πξνηξέπεη ζε εθδίθεζε θαη ζπκό(ζη.423) θαη 

ηέινο ληώζεη αβεβαηόηεηα γηα ην αλ ζα ηελ αθνύζεη ν Γίαο(ζη.428). 

 

3) Ποηες σποζτέζεης δίκεη ε Θέηηδα ζηοκ γηό ηες; 
Υπόζρεηαη όηη ζα πάεη ζηνλ ρηνληζκέλν Όιπκπν , ζηα ραιθόζηξσηα δώκαηα ηνπ 

Γία , ζα πξνζπέζεη ηθέηηδα θαη ζα κεηαθέξεη ην αίηεκα ηνπ γηνπ ηεο λα γίλεη Ο 

Γίαο, βνεζόο ζηνπο Τξώεο. Διπίδεη λα ηελ αθνύζεη αλ θαη δηαηεξεί 

αβεβαηόηεηα.  

 

4) Ποηες είκαη οη ζσμβοσιές ηες φς μεηέρα; Τη ζας ζσμίδεη από 

προεγούμεκε εκόηεηα;  
Η Θέηηδα ζπκπάζρεη κε ην γην ηεο θαη έηζη ηνπ κεηαθέξεη παξεγνξηά θαη 

ζπκπαξάζηαζε ζηνλ πόλν ηνπ. Τνπ ππνδεηθλύεη λα δείμεη ην ζπκό ηνπ (ζη. 423) 

κέλνληαο καθξπά από ηνλ πόιεκν ώζηε λα θαηαιάβνπλ ηελ αμία ηνπ. Γελ ηνλ 

ζπκβνπιεύεη όπσο θάζε κάλα λα κε ζηελνρσξηέηαη. Αλάινγε ζπκβνπιή έδσζε 

θαη ε Αζελά ζε πξνεγνύκελε ζθελή όηαλ ηνλ ζπκβνύιεςε λα εθηνλώζεη ην 

ζπκό ηνπ κε πβξηζηηθά ιόγηα. Παξάμελα ηα ήζε ησλ …Θεώλ !Απηό είλαη ν 

Αλζξσπνκνξθηζκόο ησλ ζεώλ  ινηπόλ!  



 2Ο ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ - Απηιιέαξ 

Ο Ατηιιέας παροσζηάζηεθε ζηεκ προεγούμεκε εκόηεηα με  έκηοκο 

ηρόπο θαη ζθηαγραθήζαμε ηεκ προζφπηθόηεηά ηοσ. Τη θαηκούρηο γη 

ασηόκ προζθέρεη ε θαηκούρηα εκόηεηα; 

 Ένεοκα 

Γκημπίζηε νήμαηα θαη θνάζεηξ πμο ημκ δείπκμοκ: 

Α) ςξ έκα εοαίζζεημ παηδί, αδηθεμέκμ θαη ζομπαζή πνμξ ημοξ αθνμαηέξ. 
Δθθξάδεη παξάπνλν γηα ηε ζύληνκε αιιά θαη αηηκαζκέλε πιένλ δσή ηνπ(ζη. 353 -

357). Αλαζηελάδεη κε παξάπνλν(ζη.365), ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ ζεηηθά (ζη. 

394) πξνζηάηεπζε ζπ ην θαιό παηδί ζνπ,  γηα λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε Θέηηδα. 

 

Β) ςξ έκακ ενςηθό πμιεμηζηή πμο κμηάδεηαη γηα ηεκ ηημή ημο. 
«Έπξεπε ν Γίαο λα κνπ ραξίζεη ηηκήλ θαη αληίο νιόηεια δελ κ΄έρεη απηόο ηηκήζεη. 

ηδνύ ηώξα κε αηίκαζελ ν κέγαο Αγακέκλσλ». Δπίζεο αηζζάλεηαη ηελ αμία ηνπ θαη 

ζέιεη λα ηνπ ηελ αλαγλσξίδνπλ  ζηνλ ζη. 392-3: « κνπ πήξαλ ην δώξν ησλ Αραηώλ», 

θαη ζη.413 «πόζν εηπθιώζε λ΄αςεθά ησλ Αραηώλ ηνλ πξώηνλ» 

 

Καηαγνάρηε ζηίπμοξ θαη θνάζεηξ : 

Α) όποσ θάκεη ακαθορές ζηοκ Αγαμέμκοκα 
Ση. 356 κε αηίκαζε ν κέγαο Αγακέκλσλ 

Ση.370 ηνπ Αηξείδε  εδηάιεμαλ ηελ θόξελ Φξπζείδα 

Ση.379 αιιά ηνύην δελ έζηεξμελ ν Αηξείδεο Αγακέκλσλ θαη ηνλ απόδησμε θαθά κε 

δπλαηέο θνβέξεο 

Ση.388 κε ηνύην ζθόδξα εζύκσζελ ν Αηξείδεο  

Ση.412-13 λα κάζεη θαη ν θξαηαηόο Αηξείδεο Αγακέκλσλ πόζν εηπθιώζε λ’αςεθά 

ησλ Αραηώλ ηνλ πξώηνλ. 

Β) όποσ ακαθέρεη ηοκ εασηό ηοσ. 
Ση.35-27 κεηέξ’ αθνύ θνληόρξνλνλ κε έρεηο γελλεκέλνλ …απηόο ην δώξν κνπ θαη ην 

‘ρεη.- 

Ση.387 ηόηε ν ζεόο λα ηιεσζεί ζπκβνύιεπζα εγώ πξώηνο 

Ση.393 δώξν ζ ΄εκέ ησλ Αραηώλ, νη θύξπθεο κνπ επήξαλ…πξνζηάηεπζε ζπ ην θαιό 

παηδί ζνπ 

Ση.413 πόζν εηπθιώζε λ΄αςεθά ησλ Αραηώλ ηνλ πξώηνλ 

Ση παναηενείηε; πμιηάζηε.  
Σηελ ελόηεηα βιέπνπκε ηνλ Αρηιιέα λα αλαθέξεηαη είηε άκεζα είηε κε ππαηληγκνύο 

ζηνλ Αγακέκλνλα. Έηζη δηαπηζηώλνπκε όηη ηα αηζζήκαηά ηνπ είλαη αξλεηηθά θαη 

πξνζπαζεί λα επεξεάζεη αληίζηνηρα  θαη ηε κεηέξα ηνπ. Όπνπ ν Αρηιιέαο κηιά γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ δηαπηζηώλνπκε έλα παξάπνλν θαη κηα αίζζεζε ππεξνρήο.Ο ζπκόο ηνπ είλαη 

εκθαλήο κε θάζε ηξόπν. 

 



 

3Ο ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ-Γπακαιαμβακόμεκα Μμηίβα 

Μμηίβα οκομάδοκηαη οη επακαιαμβακόμεκες ησπηθές ζθεκές ή εηθόκες ή 

ζηίτοη ή θράζεης ποσ περηγράθοσκ παρόμοηες θαηαζηάζεης ή ζσμπερηθορές. 

 

Ένεοκα 

Βρείηε ζηεκ εκόηεηα ηέηοηες ζθεκές ποσ ζας ζσμίδοσκ  παρόμοηες ζθεκές 

ποσ είδαμε ζε προεγούμεκοσς ζηίτοσς( φς προς ηοκ ηόπο, εμθάκηζε ζεώκ, 

ιόγηα, ζσμβοσιές θ. α.)ή ζηεκ Οδύζζεηα. 

Α)Ο Αρηιιέαο κόλνο ζην αθξνγηάιη κεηά από θαπγά κε ηνλ Αγακέκλνλα επηθαιείηαη 

ηε κεηέξα ηνπ , ηε ζεά Θέηηδα. Αληίζηνηρα ζε παιηόηεξε ζθελή Ο Φξύζεο κόλνο ζην 

αθξνγηάιη δησγκέλνο από ηνλ Αγακέκλνλα επηθαιείηαη ηνλ Απόιισλα , ηνλ ζεό πνπ 

ππεξεηεί.Δπίζεο ν Οδπζζέαο κόλνο ζην αθξνγηάιη λνζηαιγεί ηελ παηξίδα ηνπ. 

Β)Η εκθάληζε ηεο Θέηηδαο κε επηθάλεηα κνηάδεη κε ηελ εκθάληζε ηεο Αζελάο κε 

επηθάλεηα ζηνλ Αρηιιέα γηα λα απνηξέςεη ην θόλν ηνπ Αγακέκλνλα. Δπίζεο ζπκίδεη 

ηελ επηθάλεηα ηεο Αζελάο –Μέληε ζηνλ Τειέκαρν ζηελ Οδύζζεηα θαη ηελ απνρώξεζε 

ηεο ζεάο Λεπθνζέαο κέζα από ηε ζάιαζζα. 

Γ)Η Θέηηδα ππόζρεηαη λα βνεζήζεη ηνλ γηό ηεο. Αληίζηνηρα ε ζεά Αζελά ππόζρεηαη λα 

βνεζήζεη ηνλ Αρηιιέα κε πνιιά δώξα . 

Γ) Η Θέηηδα ζπκβνπιεύεη ηνλ Αρηιιέα λα θξαηήζεη ην ζπκό ηνπ κέλνληαο καθξηά 

από ηνλ πόιεκν.Η Αζελά πάιη ηνλ πξνέηξεςε λα δείμεη ην ζπκό ηνπ κε ιόγηα. Κακία 

ζεά δελ ηνλ απέηξεςε απ’ην λα ζπκώζεη.  

Δ) Οη ζενί απνπζηάδνπλ ζηε ρώξα ησλ Αηζηόπσλ όπσο ν Πνζεηδώλαο απνπζίαδε ζηε 

ρώξα ησλ Αηζηόπσλ ζηελ Οδύζζεηα. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεη ο εμππεξεηείηαη ε 

εμέιημε ηεο δξάζεο. 

Όζα προεγήζεθακ  ζηοσς ζηίτοσς Α1-306  παροσζηάδοκηαη από ηοκ Ατηιιέα 

ζσκοπηηθά. Παραηερήζηε: 

 Τη παραιείπεη κα αθεγεζεί ο Ατηιιέας θαη ηη σπερηοκίδεη; 

Μεροιεπηεί; 
Ο  Αρηιιέαο δελ αλαθέξεηαη ζην όηη ν ίδηνο ζπγθάιεζε ηε ζπλέιεπζε παξαθάκπηνληαο 

ηνλ Αγακέκλνλα θαζώο θαη όηη δεκηνπξγήζεθε έληνλε δηακάρε κεηαμύ ηνπο, 

θηάλνληαο ην ζεκείν λα εκθαληζηεί ε ζεά Αζελά θαη λα αλαγθαζηεί λα παξέκβεη ν 

Νέζηνξαο. Παξνπζηάδεη ηνλ Αγακέκλνλα σο έλαλ αζεβή θαη εγσθεληξηθό αξρεγό. 

Σίγνπξα ζέιεη λα επεξεάζεη ηνλ αθξναηή ηνπ. 

 

 

 

 

 



4Ο ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ-Γπηβνάδοκζε 

Παρέθβαζε θαη επηθή άκεζε είκαη δύο μορθές ασηής ηες αθεγεμαηηθής 

ηετκηθής ποσ ιέγεηαη επηβράδσκζε θαη τρεζημοποηείηαη από ηοκ Όμερο γηα 

κα εκηείκεη ηεκ αγφκία θαη ηο εκδηαθέροκ ηφκ αθροαηώκ γηα ζθεκές ποσ ζα 

επαθοιοσζήζοσκ. 

Ένεοκα 

Απακηήζηε ζηα παναθάης ενςηήμαηα γηα κα βνείηε ηα ζεμεία πμο 

οπάνπεη επηβνάδοκζε 

 Γηαηί ε ζέηηξ ρφηά ηη ζσμβαίκεη με ηο γηό ηες ;Δεκ ηα γκφρίδεη φς 

ζεά; 
Παξόιν πνπ γλσξίδεη  σο ζεά, δεηά από ην γην ηεο λα κάζεη , γηαηί έηζη ζα ληώζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θαη ζα παξεγνξεζεί. Γείρλεη όηη ζα βξεη ιύζεη ζην πξόβιεκά ηνπ.Έηζη 

δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ αθξναηή λα θάλεη κηα ζύληνκε επηζθόπεζε ζηα γεγνλόηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ θαη δεκηνύξγεζαλ ηόζε έληαζε. Ο αθξναηήο πιένλ ζα ληώζεη ζίγνπξνο 

θαη γλώζηεο ηεο ππόζεζεο θαη ζα παξαθνινπζεί κε κεγαιύηεξε άλεζε. 

 

 

 Γηαηί οη ζεοί τρφζηούκ τάρε ζηε  Θέηηδα; 
Φξσζηνύλ ράξε γηαηί όηαλ νη ζενί ζέιεζαλ λα δέζνπλ ην Γία γηα λα ηνπ πάξνπλ ηελ 

εμνπζία εθείλε θάιεζε ηνλ εθαηόγρεηξα θαη  βιέπνληάο ηνλ θνβήζεθαλ θαη 

απνκαθξύλζεθαλ. Αλαθέξνληαο απηήλ ηελ ηζηνξία , δεκηνύξγεκα ηνπ Οκήξνπ, 

θαίλεηαη θπζηθό ην αίηεκα ηνπ Αρηιιέα λα δεηήζεη ράξε από ην Γία κέζσ ηεο 

Θέηηδαο. 

 

 

 Όηακ ο Χρύζες προζεστήζεθε ζηοκ Απόιιφκα εθείκος 

ακηαποθρίζεθε αμέζφς, ηημφρώκηας ηοσς Αταηούς. Γδώ ζα ζσμβεί ηο 

ίδηο; 
Γπζηπρώο νη ζενί απνπζηάδνπλ ζηε ρώξα ησλ Αηζηόπσλ θαη γη απηό ζα πεξηκέλεη 

κέρξη λα γπξίζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηζθεθηεί ζηα ραιθόζηξσηα δώκαηά ηνπο. 

Καη πάιη εμππεξεηεί ηελ αθήγεζε απηή ε απνπζία θαζώο δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν 

θελό γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ άθημε ηεο Φξπζείδαο ζηνλ παηέξα ηεο. 

 

 

Καηαγράυηε ηοσς ζηίτοσς θαη ζύκηομα ηο περηετόμεκο ηες επηβράδσκζες 
Α) ζη.366-393 ν Αρηιιέαο θάλεη αλαδξνκή ζηα πξνγελέζηεξα ζπκβάληα( επηθή άλεζε) 

Β) ζη.397-407 Η Θέηηο βνεζά ην Γία ( παξέθβαζε) 

Γ) ζη.425 Η απνπζία ησλ ζεώλ ( αθνξκή γηα λα δνζεί ρξόλνο ώζηε λα εθηπιηρζνύλ θη 

άιιεο παξάιιειεο ζθελέο όπσο ε επηζηξνθή ηεο Φξπζείδαο ζηνλ παηέξα ηεο. 



5Ο ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΙΑ-Σοπηθά επίζεηα 

 

Γνάρηε ηα ηοπηθά επίζεηα πμο πνεζημμπμηεί μ Όμενμξ γηα ; 

Δίας                βξνληεηήο 

Αγαμέμκφκ      κέγαο…………………………… 

Ηεηίφκ            μέγας……………………….…. 

Φοίβος             καθξνβόινο……………….. 

Κροκίδες        καπξνζύλλεθνο……………… 

Γθαηογτεηρος   κέγαο……………………………… 

Δίας                βξνληνθόξνο…………………. 

Αηζίοπες        ζείνη…………………………………. 

Ση παναηενείηε; Σε πξόζσπα κε αλώηεξε ηεξαξρία ρξεζηκνπνηνύληαη παξόκνηα 

επίζεηα πνπ απνδίδνπλ ηε ζέζε θαη ηελ αμία ηνπο. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πνμμηθμκμμία 

Πνμμηθμκμμία είκαη ε αθεγεμαηηθή ηεπκηθή με ηεκ οποία ο ποηεηής μας 

προεηοημάδεη ζσζηεμαηηθά γηα γεγοκόηα ποσ πρόθεηηαη κα δηαδραμαηηζηούκ 

ζηε ζσκέτεηα ηεςπιοθής. Έηζη ηο εκδηαθέροκ ηοσ αθροαηή εζηηάδεηαη ζηο 

πώς ζα παροσζηαζηούκ ηα γεγοκόηα. 

Καηαγνάρηε ημοξ ζηίπμοξ θαη ζύκημμα ημ πενηεπόμεκμ ηεξ 

πνμμηθμκμμίαξ. 
Α)ζη.408-410 Η Θέηηδα ζα πξνζπέζεη ηθέηηο ζην Γία θαη εθείλνο ζα βνεζήζεη ηνπο 

Τξώεο απνθιείνληαο ηνπο Αραηνύο ζηα θαξάβηα ηνπο. Έηζη ν Αρηιιέαο ζα πάξεη 

εθδίθεζε. 

 Β) ζη.420-21 Η Θέηηδα  ζα πάεη ζηνλ ρηνληζκέλν Όιπκπν θαη ζα παξαθαιέζεη ην Γία  

 

Πώξ μπμνεί κα κηώζεη μ Απηιιέαξ με ηηξ πνμμηθμκμμίεξ θαη πώξ μ 

αθνμαηήξ. 
 Ο Αρηιιέαο αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε γηαηί νη ππνζρέζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ  ηνπ 

ηθαλννπνηνύλ ην αίζζεκα ηεο εθδίθεζεο πνπ αλαδεηά. Σίγνπξα κεηά ηε ζπλάληεζε κε 

θείλε παξακέλεη ρνισκέλνο σζηόζν έρεη ηε βεβαηόηεηα πσο έρεη κε ην κέξνο ηνπ ηνπο 

ζενύο.  

Απ΄ηελ άιιε ν ζεαηήο πξνεηνηκάδεηαη γηα κειινληηθέο ζθελέο θαη δελ ζα παξαμελεπηεί 

βιέπνληαο ηε δξάζε λα κεηαθέξεηαη απ΄ηελ πεδηάδα ηεο Τξνίαο ζηα δώκαηα ησλ ζεώλ 

ζηνλ Όιπκπν. Η κεηάβαζε από ηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ ζηνλ θόζκν ησλ ζεώλ 

γίλεηαη νκαιά. 

 

 



6μ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΙΑ-οκαηζζήμαηα Απηιιέα 

Σηε ζθεκή θηιοκηθίας ζθηαγραθήζαμε ηεκ προζφπηθόηεηα ηοσ Ατηιιέα θαη 

είδαμε ηεκ έκηοκε ζσκαηζζεμαηηθή ηοσ θαηάζηαζε. 

 Σηε ζεμερηκή  εκόηεηα Α 350431 σπάρτοσκ έκηοκα ηα ζσκαηζζήμαηα ηοσ 

Ατηιιέα ηα μπμία ελειίζζμκηαη. 

 

Ένεοκα 

Καηαγνάρηε θνάζεηξ ημο Απηιιέα ή ημο Ομήνμο πμο δείπκμοκ ηε 

ζοκαηζζεμαηηθή θαηάζηαζή ημο: 

Α) Όηακ είκαη μόκος ζηεκ αρτή 
Έθιαηγε, ζεξκνεπρήζε, κε αηίκαζελ , κε δάθξπα, έθιαηελ  
 

Β) Όηακ βρίζθεηαη μπροζηά ζα μάηηα ηες μεηέρας ηοσ  
 Πνηα ιύπε ζ’ήβξε, ζηελάδνληαο, 

 

Γ) Καηά ηε δηάρθεηα ηες ζσκομηιίας ηοσ με ηε Θέηηδα από ηεκ αρτή φς ηο 

ηέιος   
Έγώ πρώτος σσμβούλεσσα,  

κνπ επήξαλ ην  δώξν κνπ,  

λα κάζεη θαη ν θξαηαηόο Αηξείδεο Αγακέκλσλ  
 

Δ) Σηο ηέιος ηες εκόηεηας 
Δθείλε ηνλ άθεζε πεξίζζηα ρνισκέλνλ 

 

πμιηάζηε ηηξ δηαθμνέξ θαη μμμηόηεηεξ πμο πανμοζηάδεη ζε ζπέζε με 

ηεκ εηθόκα πμο πανμοζίαδε ε ζοκαηζζεμαηηθή ημο θαηάζηαζε ζηε ζθεκή 

ηεξ θηιμκηθίαξ. Ση ζομπέναζμα βγάδεηε; 
Βιέπνπκε θαη πάιη ηνλ Αρηιιέα ζπκσκέλν θαη πηθξακέλν αιιά απηή ηε θνξά θαίλεηαη 

κηα επαίζζεηε πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Γελ είλαη αθόκε ν πνιεκηζηήο πνπ είλαη 

έηνηκνο λα βγάιεη ην ζπαζί. Πην πνιύ είλαη έλα παηδί πνπ δεηά ηελ θαηαλόεζε θαη 

ζπκπαξάζηαζε ηεο ζεά κεηέξαοηνπ. Έηζη νινθιεξώλεηαη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπ. 

 

Πμηα είκαη ηα ζοκαηζζήμαηα ηεξ Θέηηδαξ όηακ εμθακίδεηαη θαη μεηά ημ 

ιόγμ ημο Απηιιέα; Ση ζομπέναζμα βγάδεηε;  
Η Θέηηδα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πόλν ηνπ γηνπ ηεο θαη είλαη ζιηκκέλε γηα ηε 

ζύληνκε δσή ηνπ Αρηιιέα . Τνλ ζηελνρσξεί πνπ εθηόο από ιηγόρξνλνο αηζζάλεηαη θαη 

αηηκαζκέλνο. 

 


