
Ραστδία Α   ζηις.121-188 
 

Θεμαηικό κέμηοξ: ύγκοξρζη Αςιλλέα – Αγαμέμμξμα 

 Η πνμεγμύμεκε εκόηεηα δεμημύνγεζε ηηξ θαηάιιειεξ πνμϋπμζέζεηξ 

γηα κα εκηαζεί ε ζύγθνμοζε (επιβοάδρμζηπαιάνςζε/ δόζεθακ ηα 

ηδηαίηενα γκςνίζμαηα ηςκ δύμ ενώςκ: Αςιλλέαπ= δύκαμε, 

Αγαμέμμτμ= αλίςμα)   

 Τώνα έπμομε «αγώμα λόγτμ» με δηαθομάκζεηξ ηεξ έκηαζεξ: 

-Αςιλλέαπ: επηπεηνεμαημιμγεί πςνίξ οπμθεημεκηζμό, ακαθένεηαη ζε 

              όιμοξ ημοξ Απαημύξ (ήπημξ ηόκμξ)  (ζηις.121 κ.εν). 

-Αγαμέμμτμ: θάκεη πνμζςπηθό ημ ζέμα (έκηαζε) (ζηις.132-140) 

Ακαβάιιεη ηε ιύζε ημο πνμβιήμαημξ γη ανγόηενα     

θαη ακαγκςνίδεη ηε γεκκαηόηεηα Απηιιέα (παιάνςζε) 

                     (ζηις 141-148 ) 

-Αςιλλέαπ: εθθνάδεη μνγή, ζίγεηαη ημ «εγώ» ημο, κηώζεη όηη   

             ζίγεηαη ε ηημή  ζημ πνόζςπό ημο (ζηις 172) 

                   θαη αηηημιμγεί αοηό ημ ζοκαίζζεμα (απανηζηία /ακαίδεηα  

                   Αγαμέμκμκα) 

                   Απεηιεί με θογή (ζηις 170 )      (έκηαζε)     

-Αγαμέμμτμ: δεκ ακαθένεηαη ζηηξ θαηεγμνίεξ 

                   Μηιά γηα ηε δηθή ημο ηημή ( ζηις.175-176) 

                   Απ’  ηε μηα ακαγκςνίδεη ηε δύκαμε / αλία  ημο Απηι    

                                                                              (ζηις 179) 

                    Τμκ μεηώκεη απ’ ηεκ άιιε, ιέγμκηαξ όηη είκαη 

                    δώνμ ζεμύ ε παιιεθανηά 

                        (θμνύθςζε δναμαηηθόηεηαξ) 

    Ήπημξ ηόκμξ - παιάνςζε - έκηαζε  - Κμνύθςζε δναμαηηθόηεηαξ 

 

 

Σεςμικέπ αθήγηζηπ : εκαιιαγή διαλόγξρ-πεοιγοαθικήπ αθήγηζηπ, 

                  γηα κα ελεγεζεί ε ροπηθή θαηάζηαζε ηςκ πνςηαγςκηζηώκ.    

Πξλιηιζηικά ζηξιςεία: Πιενμθμνίεξ γηα ιεζηνηθέξ επηδνμμέξ- δηακμμή    

                 ιείαξ( ιάθονα) ζύμθςκα με ηε ζέζε ημο θαζέκα.  

 

 

      



     Χαοακηηοιζμόπ ή ηθξγοάθηζη πνμζώπςκ είκαη μ εκημπηζμόξ ηςκ    

       γκςνηζμάηςκ ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ ημοξ  ( όπη ηεξ ζοκαηζζεμαηηθήξ    

       ημοξ θαηάζηαζεξ) . Είκαη δειαδή ε αλημιόγεζε ηεξ ζομπενηθμνάξ θαη   

       ηεξ δνάζεξ ημοξ θαη γίκεηαη:   

 Μέζα από ηηξ ζθέρεηξ, ηα ιόγηα, ηηξ πνάλεηξ ενώςκ 

 Μέζα από ηηξ ζθέρεηξ, ηα ζοκαηζζήμαηα, ηα ιόγηα άιιςκ γηα ημοξ 

ήνςεξ 

 Μέζα από ακαθμνέξ,  ζπόιηα, οπαηκηγμμύξ  ημο πμηεηή . 

 

ΗΘΙΚΗ 

 Σιμή – ε ηημή πμο απμθημύκ μη ήνςεξ με ηηξ πνάλεηξ ημοξ έπεη 

θαη μοζηαζηηθή αλία, αθμύ ημ γέναξ (= ιάθονμ) ήηακ ε έμπναθηε 

απόδεηλε ηεξ εθηίμεζεξ εθ μένμοξ ηςκ ζομπμιεμηζηώκ ημοξ .     

( ζη. 163,172) 

 Ο Απηιιέαξ αγακαθηεί, γηαηί δεκ ημκ ηίμεζακ, όπςξ ημο άληδε,  

 μ Αγαμέμκμκαξ αγακαθηεί, γηαηί μ Απηιιέαξ δεκ ημκ ηημά ςξ 

ανπηζηνάηεγμ.  

Η λαςηάοα ηηπ ηιμήπ ε ηόζμ ζεμακηηθή γηα ημκ μμενηθό ήνςα 

θονηανπεί ζηεκ ροπή θαη ηςκ δύμ θαη γίκεηαη ε αθμνμή ηεξ 

ζύγθνμοζεξ.  

 Τμ δεύγμξ λόγξπ και ποάνη πανμοζηάδεηαη ζημ έπμξ με 

δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ θαη εθθνάζεηξ. (Λόγμξ – ένγμ/ ιόγμ – 

πένη/ ζςμαηηθά –πκεομαηηθά πανίζμαηα). Άιιμηε είκαη 

ακηηζεηηθή ε ζπέζε ημοξ θαη άιιμηε ζομπιενώκεη ε μηα έκκμηα 

ηεκ άιιε γηα κα δηαμμνθώζεη μηα μιμθιενςμέκε πνμζςπηθόηεηα. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Αζθήζεηξ: 

1.Πενίιερε ημο θεημέκμο. 

2.Να παναθηενηζημύκ μη ήνςεξ Απηιιέαξ θαη  Αγαμέμκμκαξ από ηεκ 

εκόηεηα. 

3. Πμηα ζοκαηζζήμαηα πνμθαιμύκηαη ζηεκ ροπή ημο αθνμαηή θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ ζύγθνμοζεξ;  

4. Πμημξ από ημοξ δύμ ήνςεξ θενδίδεη μέπνη αοηή ηε ζηηγμή ηεκ 

οπμζηήνηλή ζαξ; Αηηημιμγήζηε ηεκ άπμρή ζαξ.  

 



 

Ο οόλξπ ηξρ επιθέηξρ ζηξμ ‘Ομηοξ 

I.  Υπάνπμοκ επίζεηα ζηενεόηοπα (ηοπηθά), πμο δεκ πνμζζέημοκ 

ηίπμηα ζημ κόεμα ηεξ θνάζεξ πμο βνίζθμκηαη αιιά 

πνεζημμπμημύκηαη  ζηαζενά γηα έκα πνόζςπμ ή πνάγμα  ( π.χ.  

ςυγνεφοςυνάχτθσ Δίασ, πολυμιχανοσ Οδυςςζασ, μακροςαγιτάρθσ 
Απόλλωνασ, ξακουςτόσ Αχιλλζασ, ςτρατοκράτορασ Αγαμζμνονασ). 

Κάπμηεξ θμνέξ όμςξ είκαη θμνηςμέκα ζεμαζημιμγηθμύ βάνμοξ 

θαη οπμγναμμίδμοκ ημ κόεμα ηεξ θνάζεξ. 

 

II. Υπάνπμοκ επίζεηα παναδμζηαθά, πιάζμαηα ηεξ Ομενηθήξ 

θακηαζίαξ με ζθμπό ηε ιεπημμενεηαθή πενηγναθή θάζε ζημηπείμο 

ηεξ θύζεξ. (πολφδεντρο νθςί, πολφτρυπα ςφουγγάρια, αμμουδάτθ 

Πφλοσ, ανεμόδαρτα κάςτρα, γαλαηόπλωρα καράβια). 

 

III. Υπάνπμοκ επίζεηα πμο ημ κόεμά ημοξ εκηζπύεη ημ κόεμα ημο 

θεημέκμο, ζηαμαημύκ ηεκ πνμζμπή μαξ, δεκ έπμοκ απιά 

δηαθμζμεηηθό παναθηήνα, αιιά παναθηενίδμοκ ημ μοζηαζηηθό. (π.χ. 

καλοφτιαγμζνο κράνοσ, γερά κοντάρια, κεόρατο ςκουτάρι) 
Επμμέκςξ , μη θαηεγμνίεξ μμενηθώκ επηζέηςκ είκαη:                

ηρπικά,   πεοιγοαθικά,   ςαοακηηοιζηικά 

 

Σρπικέπ εκθοάζειπ- ηρπικέπ λένειπ: ζηεκ επηθή πμίεζε οπάνπμοκ 

μνηζμέκεξ θνάζεηξ- ιέλεηξ πμο επακαιαμβάκμκηαη απανάιιαπηεξ ή 

ειαθνώξ παναιιαγμέκεξ θαη μάιηζηα ζε ζογθεθνημέκεξ ζέζεηξ μέζα 

ζημοξ ζηίπμοξ.  

Οη επακαιαμβακόμεκεξ αοηέξ θνάζεηξ – ιέλεηξ μκμμάδμκηαη 

εκθοαζηικξί ηύπξι ( αιιηώξ ιέγμκηαη: ηρπικέπ εκθοάζειπ- λένειπ) θαη 

είκαη έκα εκδεηθηηθό ζημηπείμ γηα ηεκ πνμθμνηθή ζύκζεζε, εθηέιεζε 

θαη δηάδμζε ηςκ επώκ.(π.π. ηοπηθέξ εθθνάζεηξ « Τεξ ακηημίιεζε μ 

Τειέμαπμξ με θνόκεζε θαη γκώζε», « ηόηε απάκηεζε», «έηζη 

μηιώκηαξ», «αοηά είπε θαη εθάζηζε») θαη  ηοπηθέξ ιέλεηξ ( «ε 

Πεκειόπε ζθεθηηθή θαη θνόκημε» «ε γιαοθόμαηε Αζεκά», « Ο 

θμζμμζείζηεξ Πμζεηδώκ», «μ Τειέμαπμξ, θνόκημμξ πάκηα θαη με 

γκώζε», «μ Ενμήξ, ροπμπμμπόξ θαη ανγμθμκηάξ»)   


