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ΟΜΑΔΑ 1: Ο ΜΤΘΟ 

Ενηοπίζεηε και καηαγπάθεηε ζηνηρεία πνπ αληιείηε εμεηάδνληαο τον Μύθο. 

Μαζαίλνπκε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ 1ε ζθελή ηνπ 

Πξνιόγνπ; Να αιηιολογήζεηε με παπαδείγμαηα ηιρ απανηήζειρ ζαρ.  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΟ ΗΘΟ 

 Ενηοπίζεηε και καηαγπάθεηε  ζηνηρεία πνπ αληιείηε εμεηάδνληαο το ήθος ηεο 

Ειέλεο θαη ηνπ Σεύθξνπ. Πνηα λέα ζηνηρεία πξνζηίζεληαη επηηείλνληαο ηελ 

ηξαγηθόηεηα ησλ δύν πξνζώπσλ; 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ΟΜΑΔΑ 3: Η ΛΕΞΙ 

Εληνπίδεηε θαη θαηαγξάθεηε  ζηνηρεία πνπ αληιείηε εμεηάδνληαο τη Λέξη. 

Πνηα αθεγεκαηηθή ηερληθή επηιέγεηαη γηα ηε 2ε ζθελή θαη πνηα γηα ηελ 

1ε; Ση θεξδίδεη ην θείκελν από απηή ηελ επηινγή; 

...............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

Πνιινί κειεηεηέο ακθηζβεηνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 2εο ζθελήο ηνπ 

Πξνιόγνπ, δειαδή ηεο ζηηρνκπζίαο Ειέλεο - Σεύθξνπ. Τπνζέζηε όηη είζηε ν 

Επξηπίδεο, πνπ απαληά ζηνπο κειεηεηέο απηνύο ππεξαζπηδόκελνο ηελ επηινγή 

ηνπ.  
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ΟΜΑΔΑ 4: Η ΟΨΙ 

Ενηοπίζεηε και καηαγπάθεηε  ζηνηρεία πνπ αληιείηε εμεηάδνληαο την Όψη. 

Πνηνπο ζθελνζεηηθνύο θαη ζθελνγξαθηθνύο δείθηεο κπνξείηε λα 

εληνπίζεηε; Γίλνληαη αλαθνξέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζθεπή ησλ πξσηαγσληζηώλ; Πνηεο αιιαγέο παξαηεξείηε ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ 1ε ζθελή ηνπ Πξνιόγνπ, ζη. 1- 

82;  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

ΟΜΑΔΑ 5: Η ΔΙΑΝΟΙΑ 

Ενηοπίζεηε και καηαγπάθεηε  ζηνηρεία πνπ αληιείηε εμεηάδνληαο τη Διάνοια. 

α) Πώο πξαγκαηώλεηαη ε αληίζεζε ηνπ «θαίλεζζαη – είλαη» ζηα πξόζσπα 

ησλ πξσηαγσληζηώλ; β) Πνύ εληνπίδνληαη αληηπνιεκηθά κελύκαηα;  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ : Tη ζα ληώζαηε γηα ηελ Ειέλε, πνηα 

ζα ήηαλ ε άπνςή ζαο γηα απηήλ αλ ήζαζηαλ ... έναρ Τπώαρ, έναρ Έλληναρ, η 

ίδια η Ελένη, η Λήδα και ο Τεύκπορ. Να καηαγπάτεηε ηα ζςμπεπάζμαηά ζαρ: 

Τπώαρ:___________________________________________________ 

Έλληναρ:_________________________________________________ 

Λήδα:____________________________________________________ 

Ελένη:___________________________________________________ 

Τεύκπορ:___________________________________________________ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ  .......................................................................................................... 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ:  

Υποθέζηε όηι υρ Εςπιπίδηρ αποθαζίζεηε να απανηήζεηε ζηοςρ κπιηικούρ 

ςπεπαζπιζόμενορ ηην επιλογή ζαρ. Για ηον ζκοπό αςηό, ζςνηάζζεηε μία 

Επιστολή αξιοποιώνηαρ ζηα επισειπήμαηά ζαρ ζηοισεία από τα κατά ποιόν μέπη 

ηηρ ηπαγυδίαρ. 


