
Ραστδία Α   ζηις.54-121 

Θεμαηικέπ εμόηηηεπ: 

α) Απμθάιορε ηεξ αηηίαξ ημο ιμημμύ από Κάιπα (ζη.54-102) 

Β) Ακηίδναζε ημο Αγαμέμκμκα θαη απόθαζε επηζηνμθήξ ηεξ Χνοζείδαξ 

(Α 103-121) 

Ποόζτπα: Απηιιέαξ- Κάιπαξ- Σοκέιεοζε Απαηώκ –Αγαμέμκςκ. 

Τα πνώηα ζημηπεία γηα ηξ ήθξπ ητμ ποτηαγτμιζηώμ θαη 

πνμεημημαζία ηεξ ελέιηλεξ ηεξ πιμθήξ. 

Η πνςημβμοιία ημο Αςιλλέα γηα ηε ζοκέιεοζε, μη δηαβεβαηώζεηξ ημο 

πνμξ ημκ Κάιπα θαη μη οπαηκηγμμί ημο γηα ημκ Αγαμέμκμκα δίκμοκ έκακ 

πνώημ παναθηενηζμό.(δοκαμηθόξ, απμθαζηζηηθόξ, με ανπεγηθέξ 

ηθακόηεηεξ, εοζύξ) 

Η απμιμγεηηθή ζηάζε ημο Αγαμέμμξμα, ε απαίηεζή  ημο θαη μη 

δηθαημιμγίεξ ημο δείπκμοκ ημκ οπμθεημεκηζμό ημο ανπεγμύ πμο απιά 

εθμεηαιιεύεηαη ηε  ζέζε ημο θαη πνμμηθμκμμμύκ ηε ζύγθνμοζε.  

Πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ ξογάμτζη ηξρ ελλημικξύ ζηοαηξπέδξρ 

ζηημ Σοξία: 

 αγξοά/ζρμέλερζη: πανάγμκηαξ ηεξ πμιηηηθήξ δςήξ ζηεκ μμενηθή 

θμηκςκία. Γδώ έπμομε ςξ δείγμα αγμνάξ, ημ ζηναηόπεδμ , όπμο 

εθθνάδμκηαη απόρεηξ θαη επηπεηνήμαηα, παίνκμκηαη απμθάζεηξ,  μη 

απιμί ζηναηηώηεξ αθμύκε, αιιά ανθμύκηαη ζημ κα επεοθεμήζμοκ. 

 Ιεοαοςία : ημ ηεναηείμ απμηειείηαη από ηενείξ, μάκηεηξ, μκεηνμθνίηεξ 

πμο ακήθμοκ ζηα ορειά θμηκςκηθά ζηνώμαηα αιιά πάκηα απμηειμύκ 

ιαό. Πμιιέξ θμνέξ μη μάκηεηξ ακηημεηώπηδακ ηε βία ηεξ ελμοζίαξ , 

όηακ μη πνμβιέρεηξ ημοξ δεκ ηθακμπμημύζακ ηηξ επηζομίεξ ηςκ εγεηώκ. 

 ςέζειπ αοςιζηοάηηγξρ- αοςηγώμ-θοηζκερηικήπ ενξρζίαπ 

 Ληζηοικέπ επιδοξμέπ-διαμξμή λείαπ (ιάθονα) ζύμθςκα με ηε ζέζε 

ημο θαζέκα. 

Πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ κξιμτμία ηηπ ηοτικήπ-ξμηοικήπ 

επξςήπ: 

 Μξμξγαμική ξικξγέμεια ( Αγαμέμκςκ- Κιοηαημκήζηνα).Απμδεθηή 

ςζηόζμ θαη ε ύπανλε ηεξ παιιαθίδαξ. 

 Ποξζόμηα για ηη γρμαίκα ζεςνμύκηαη όπη μόκμ ηα ζςμαηηθά, αιιά θαη 

ηα πκεομαηηθά (ελοπκάδα, ενγαηηθόηεηα) 

 



Αθηγημαηικέπ ηεςμικέπ και εκθοαζηικξί ηοόπξι: 

 Αθήγηζη και διάλξγξπ ( ε πνώηε πνμςζεί ημ μύζμ , εκώ μ δεύηενμξ 

δςκηακεύεη ηα επεηζόδηα. Η εκαιιαγή ημοξ δείπκεη ηεκ αθεγεμαηηθή 

ηθακόηεηα ημο πμηεηή). 

 Επιβοάδρμζη :είκαη ε βαζηθή ηεπκηθή ηεξ επηθήξ πμίεζεξ, πμο παίνκεη 

ηηξ ελήξ μμνθέξ:                                             α) ακαβάιιεηαη μηα 

πνμγναμμαηηζμέκε δνάζε,                               β) δηαθόπηεηαη γηα ιίγμ ε 

θύνηα αθήγεζε με ηεκ πανεμβμιή εκόξ επεηζμδίμο(παοέκβαζη)                                                                

γ) ανγμπμνεί  γεκηθά, μ νοζμόξ ηεξ αθήγεζεξ με ακαθμνέξ ζε πνόζςπα θαη 

πνάγμαηα (επική άμεζη). Όια αοηά απμζπμύκ , γηα πενηζζόηενμ ή ιηγόηενμ,  

ημκ αθνμαηή από ημ θύνημ ζέμα, ημο πνμλεκμύκ ακαμμκή-θάπμηε θαη αγςκία 

- αιιά θαη ημο δίκμοκ ζημηπεία γηα ηεκ παναθμιμύζεζε ηεξ ζοκέπεηαξ.) 

 Ποξξικξμξμία : πνμμηθμκμμώ ζεμαίκεη ζπεδηάδς εθ ηςκ πνμηένςκ, 

πνμεημημάδς, πνμβιέπς θάηη πμο ζα ημ πνεζημμπμηώ ανγόηενα. Σηε 

ιμγμηεπκία ε πνμμηθμκμμία είκαη έκαξ ηνόπμξ αθεγεμαηηθήξ ηεπκηθήξ, ημκ 

μπμίμ πνεζημμπμηεί μ Όμενμξ. Με ηεκ ηεπκηθή αοηή δηαμμνθώκεη 

θαηαζηάζεηξ, θηκεί ηα πνόζςπα, ηα βάδεη κα μηιμύκ ή κα εκενγμύκ με ηέημημ 

ηνόπμ, ώζηε κα πνμννοζμίδεη  μειιμκηηθέξ ζθεκέξ πμο ζα αθμιμοζήζμοκ 

θαη ζπεδηάδεη έηζη ηεκ πιμθή  ένγμο. Πνμεημημάδεη  ημκ ακαγκώζηε κα 

δεπηεί θάηη πμο ζα ζομβεί ανγόηενα ςξ θοζηθό θαη ιμγηθό.                  

( δεπ ζελ.153, Λενικό Λξγξηεςμικώμ Όοτμ) 

 Σρπικόπ αοιθμόπ (ηνία θαη ηα πμιιαπιάζηά ημο) 

 άζηξςα εοτηήμαηα( ιέγμκηαη μη άζημπεξ οπμζέζεηξ – ενςηήζεηξ πμο 

θάκεη θάπμημξ γη αοηό πμο ζέιεη κα μάζεη. Σηε ζοκέπεηα μ ενςηώμεκμξ 

απμννίπηεη μία-μία  ηηξ οπμζέζεηξ, γηα κα δώζεη έμθαζε ζηε ζςζηή 

απάκηεζε πμο είκαη θάηη ηειείςξ δηαθμνεηηθό.                                             

( δεπ ζελ. 24-25, Λενικό Λξγξηεςμικώμ όοτμ) 

 σρςξλξγικέπ διακρμάμζειπ ( ακαθμύθηζε- έκηαζε) 

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

Αζκήζειπ 1. Πενίιερε ημο θεημέκμο. 

2. Με πμημκ ηνόπμ ακηηδνά μ Αγαμέμκςκ ζημ ιόγμ ημο Κάιπα; Γίκαη 

δηθαημιμγεμέκμξ θαη πμηα ζημηπεία ηεξ πνμζςπηθόηεηάξ ημο 

πνμβάιιμκηαη; 

3. ενώηεζε 1 ημο βηβιίμο ζει.32 (γηα ηεκ επηβνάδοκζε) 

4. ενώηεζε 2 ημο βηβιίμο ζει.32 (γηα ημκ ηδακηθό ηύπμ γοκαίθαξ) 



 

 

 

 

 

 

 


