
Ραστδία I 225-431 Ποεζβεία ποξπ ηξμ Αςιλλέα 

Σηγθ εθόηγηα πλπηααπθεζηκύθ δύκ πλόζππα  

Οδρζζέαπ – Αςιλλέαπ, αθαδεεζθύκθηαμ έηζε ηγθ εδεαεηελόηγηα ηπθ 

ξαλαζηήλπθ ηκνμ ζαε απκδεεζθύκθηαμ ηγθ εζαθόηγηα ηκν Ομήλκν 

αεα γδκαλάθγζή ηκνμ.  

Παλάηηγηα , ιεπγδκύθ πκεζίηεμ αιίεμ ηκν Ιηεαδεζκύ ζόζμκν ζαε γ 

ηλααεζόηγηα ηγμ επεηκαήμ  ηκνμ. 

Οδρζζέαπ: πκηύηλκπκμ, εύζηλκθκμ, εζαθόμ  λήηκλαμ-δεεθόηγηα 

ηόακν ( δνμγδείηε Τεεξκζζκπία), δεαλδλώθεε ηκ ηόακ ηκν με 

ηέηκεκθ ηλόπκ ώζηε θα έξεε ηκ επεδνμγηό απκηέηεζμα. 

 Έπαεθκμ αεα ηγ θεηκιεθία , ώζηε θα ζελδίζεε ηγθ εύθκεα ηκν 

αζλκαηή ηκν 

 Ποξβξλή ηηπ άζςημηπ καηάζηαζηπ  ζηγθ κπκία έθηαζαθ κε 

Αξαεκί.  πλααμαηεζό επεξείλγμα 

Έναοζη ηηπ  αγτμιζηικόηηηαπ ηξρ Έκηξοα (μαθίβεε, 

έπαλζεθ , δύθαμεθ, δαλλεηόμ θκΰελή ηύζζα ζανξάηαε, θα 

εικηκδλεύζεε) Χνξκηκαεζό επεξείλγμα 

 Ποόκληζη εμξςώμ-ηύσετμ, ζε πελίπηπζγ ήηηαμ 

 Αμαθξοά ζηιπ ζρμβξρλέπ ηξρ παηέοα  ονξκηκαεζό 

επεξείλγμα 

 Απαοίθμηζη δώοτμ καηά ιεοαοςική κλίμακα 

 άμεζα/ μεηηκθηεζά 

 Υηεζά/ έμονξα/ άθδλππκε >ζκλύθπζγ απκηεηεί γ 

επεζηλκθή ηγμ Βλεζγίδαμ ζαε γ νπόζξεζγ θα 

παθηλενηεί ηγθ ζόλγ ηκν 

 Δόια ζαε ηεμή από ηα ααμήηεα δώλα πκν δα ηάΰεε. 

 Κηείζεμκ με αθαθκλά ζηκθ Έζηκλα (ζξήμα ζύζηκν) 

___________________________________ 

Αςιλλέαπ: ζνμπηγλώθεηαε γ πλκζππεζόηγηα ηκν Αξεηηέα πμ 

πξλεμιζηή ( πλκΰάηηεε ηγθ αιία ηγμ ηεμήμ πκν ηκν ζηελκύθ), 

 τπ οήηξοα( έλαπθ πλγζηήλ αηηά ζαε ηόαπθ λγηήλ), κε λγηκλεζέμ 

ελπηήζεεμ , γ μαζλκζζεηήμ απάθηγζγ με απόλλεογ ζαε απεεηέμ, 

αηηά ζαε πμ αμθοώπξρ με ζρμαιζθήμαηα και εραιζθηζίεπ (πίζλα, 

ζαε γ επαθαθκλά ηκν κθόμαηκμ ηκν Αααμέμθκθα, επεδνμία αάμκν) 

 



Η ηλααεζόηγηά ηκν ΰλίζζεηαε ζηκ όηε  

 με ηγθ άλθγζή ηκν δα πλκζαηέζεε ηκ δάθαηκ ηκν Πάηλκζηκν 

ζαε ηκ δεζό ηκν 

 ΰλίζζεηαε μπλκζηά ζε έθα ηλααεζό δίηγμμα μεηαιύ ηκν  

ηι θέλτ       >==<   ηι μπξοώ /ή ηι ποέπει 

μπκλεί θα επεδνμεί ή «θα βγηεύεε» μεα εελγθεζή ,ήλεμγ βπή 

ζκθηά ζε μεα αααπγμέθγ ζύθηλκθκ ζηγθ παηλίδα, κ δεζόμ ηκν 

ζόζμκμ όμπμ είθαε γ πκηεμεζή βπή .Έιπ από ανηόθ δεθ 

μπκλεί θα νπάλιεε. Γε ανηό ανηκαθαελείηαε όηαθ πλκΰάηηεε 

ανηέμ ηεμ απόοεεμ ζαε δεθ ηεμ πλααμαηκπκεεί. 

 

Πξλιηιζηικά ζηξιςεία 

 Πκηεμεζή θεηκιεθία- ηγλείηαε ηκ ζηαζεζό ηνπεζό 

 Δώλα  πμ απκβγμίπζγ (άπκεθα) 

 Γαμήηεα δώλα –πλκίζα – είηε απ΄ηγθ πηενλά ηκν ααμπλκύ 

ζηκθ πεδελό είηε απ΄ηγθ πηενλά ηγμ θύθγμ 

 Ο παηέλαμ ηπθ θέπθ αθαηαμΰάθεε ηγθ επεηκαή ζαηάηηγηκν 

πλκζώπκν αεα ζύθηλκθκ ηκν παεδεκύ ηκνμ (Αααμέμθπθ-

Πγηέαμ) 

 Μνζγθαρζά αθάζηκλα: ζηγθ πελεκξή δεζαεκδκζίαμ ηκνμ 

αθήζκνθ εύθκλεμ πελεκξέμ, ααλκηεζέμ ζαηηεέλαεεεμ ζαε 

επεζλαηεί ζηγθκηλκθεζή αζξκηία. Αθαθκλά ζε θόλκνμ ζαε 

ζλεηήλεα αιίαμ μεαμ πελεκξήμ (παλαδαηάζζεα, αμμώδγμ) 

 Φαηζόμ , ξάηζπμα, ξλνζόμ , ζίδελκ: πλκρόθηα εμπκλίκν 

 Υηεζόμ πκηεηεζμόμ : πκηηά ξλγζηεζά ζζεύγ (ηλίπκδεμ, 

ηέΰγηεμ) 

 Ιππεζκί ααώθεμ με ΰλαΰεία : δλαζηγλεόηγηεμ πηκνηεζμκύ 
Παλαηγλήζεεμ:         
 1. Πελίηγογ όηγμ ηγμ εθόηγηαμ. 
2.  Σηκθ ζη.386-387 αθήθεε έθα άθκεαμα , όηαθ αθαθέλεηαε ζηκ πόηε δα πλαίθεε κ 
δνμόμ ηκν. Ωζηόζκ ανηό πκν ζνλεαλξεί είθαε γ αθνπκξώλγηγ ζηάζγ ηκν. Γθηκπίζηε 
ηκνμ ζηίξκνμ με ηγ ζηαδελή άλθγζή ηκν θα ανλίζεε ζηγ μάξγ. 
3. Να επεζγμάθεηε ηα ξπλία ηκν ζεεμέθκν όπκν πλκΰάηηκθηαε αιίεμ όππμ η 
ειλικοίμεια, η αμαγμώοιζη ηηπ εργμτμξζύμηπ , η ηιμή , η αγάπη για ηη γρμαίκα – 
ζύμηοξθξ και η δικαιξζύμη. 
4. Σε πκεα ζγμεία ηκν ηόακν ηκν Αξεηηέα βπθηαθεύεε κ 10ξλκθκμ  Τλπεζόμ 
πόηεμκμ; 
5. Σε πκεα ζγμεία ηκν ζεεμέθκν κ Αξεηηέαμ δεαηνπώθεε αθπμεζέμ λήζεεμ;  


